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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-11
Mika Lindberg
0322-61 63 16
2018.013 MN

Miljöskyddsnämnden

Ekonomisk uppföljning per november 2018 (MR 2018-0664)
Ärendebeskrivning
En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets elva första månader och en
prognos för december, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett årsscenario),
har genomförts som planerat.
Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade
bilagor.
För Miljöskyddsnämnden prognosticeras en positiv avvikelse med ca 116 tkr jämfört med
budget.
Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner redovisning av månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till
KS

Maria Jacobsson
Tf. Miljöskyddschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi
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Månadsbokslut 2018

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalk ostnader
varav lok alhyror

Budget
2018

Utfall
nov

Prognos
helår

Avvikelse
helår

8 230

7 685

8 036

-194

-14 666

-11 722

-13 171

1 495

0

-12

-12

-12

-877

-844

-2 048

-1 171

-3 813

-3 281

-3 757

-1 864

-1 675

-1 950

-86

56

-1239

-1164

-1269

-30

varav k öp av tjänster

-205

-149

-193

12

varav övriga k ostnader

-505

-293

-345

160

65

202

382

317

-1 281

-937

-1 657

-376

Verksamhetens kostnader

-20 572

-16 594

-20 263

309

Verksamhetens nettokostnader

-12 342

-8 909

-12 226

116

12 342

11 313

12 342

0

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

0
0

2 404

116

116

Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett plusresultat på 116 tkr för 2018.
Intäkterna förväntas bli något lägre än budget. Trots att personalstyrkan inte varit fullt
bemannad så har ärenden kunnat slutföras och faktureras i större utsträckning än tidigare
förväntat.
Personalkostnad. En tjänst som avdelningschef är fortsatt vakant.
Köp av tjänster beräknas bli högre på grund av extra utbildningsinsatser under hösten.
Även driftskostnader för införande av ärendehanteringssystem hamnar här. Under våren
beslutades att projektledare skulle anlitas då förvaltningen inte har tillräckliga resurser.
Prognosen har justerats sedan förra rapporteringstillfället (oktober). Beslut har fattats om
tillkommande aktivitet november-december som innebär ökade kostnader på 384 tkr.
Gemensamma resurser förväntas bli lägre än budget. Personalkostnaderna blir högre på
grund av förändringar på avdelningen för verksamhetsstöd men samtidigt förväntas
kostnaden för telefoni bli lägre enligt besked från kommunledningskontoret.
1
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Utdebitering av personal förväntas bli 382 tkr. Det är nu klart att personal ska arbeta för
annan verksamhet (VA).
Prognosen Övriga kostnader påverkas av kostnader för vattensamordningsgruppen.
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Månadsuppföljning miljöskyddsnämnden

2018-12-11

Verksamhetens intäkter - Årliga avgifter, timavgifter.
Personalkostnader - Lön och sociala avgifter
Lokalhyror - Övriga hyror (se även gemensamma kostnader).
Köp av tjänster - Konsulttjänster, köp av huvudverksamhet.
Gemensamma resurser - Sveagatans lokalhyra, arbetsplatser, administration och
ekonomi.
Utdebitering personalkostnader - "Intäkt" för arbete som utförts åt annan
verksamhet.
Övriga kostnader - Förbrukningsmaterial, bilkostnader (t.ex. leasing), kurser för

Månadsprognos med utfall tom november 2018. Alla
belopp i tkr.
Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i
nämndbudgeten för 2018.

Hälsa 3

miljöskyddsnämnden
1

nämnd 2

miljöadministation 8

Avdelning Livsmedel
och hälsa

Avdelning Miljö och
vatten

Livsmedelskontroll 4

Naturvårdsplanering 5

Miljöskydd 6

Avlopp och
värmepumpar
7

Totalt

1

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser *
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Resultat

Budget

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

Kommentar

8 230
0
-14 666
0
-877
-3 813
-1 864
-1 239
-205
-505
65
-1 281
-20 572

7 685

8 036

-194

-11 722
-12
-845
-3 281
-1 675
-1 164
-149
-293
202
-937
-16 595

-13 171
-12
-2 048
-3 757
-1 950
-1 269
-193
-345
382
-1 657
-20 262

1 495
-12
-1 171
56
-86
-30
12
160
317
-376

12 342

11 313

12 342

0

0

2 403

116

116

310

* Avser del av gemensamma resurser på Sveagatan 12 som delas mellan de 3 förvaltningarna (hyror, el, datorer, kopiatorer, administration, ekonomi mm.)
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Nämnd 2

Budget

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

Kommentar

0

0

0

0

-367

Verksamhetens kostnader

-616
0
-33
-165
-137
-12
-5
-11
0
-58
-872

-26
-573

-549
0
-33
-177
-150
-15
-5
-7
0
-65
-824

Kommunbidrag

872

799

872

67
0
0
-12
-13
-3
0
4
0
-7
48
0
0

0

226

48

48

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

Hälsa 3

Budget

-28
-152
-128
-15
-5
-4

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

939

647

702

-237

-1 466

Verksamhetens kostnader

-1 756
0
-111
-221
0
-151
-19
-51
30
-115
-2 173

-139
-13
-34
22
-165
-1 902

-1 650
0
-129
-223
0
-153
-18
-52
35
-190
-2 156

Kommunbidrag

1 234

1 131

1 234

106
0
-18
-2
0
-2
1
-1
5
-75
17
0
0

0

-124

-220

-220

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

-107
-186

Kommentar
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Livsmedelskontroll 4

Budget

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

Kommentar

Verksamhetens intäkter

1 886

1 569

1 598

-288

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser

-2 308
0
-49
-284
0
-194
-25
-65
0
-175
-2 816

-1 896

-175
-2 363

-2 113
-1
-57
-287
0
-197
-23
-67
0
-272
-2 730

195
-1
-8
-3
0
-3
2
-2
0
-97
86

930

853

930

0

0

59

-202

-202

varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Resultat

Naturvårdsplanering 5
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Resultat

Budget

-1
-52
-239
-179
-16
-44

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

Kommentar

309

284

309

0

-600
0
-206
-63
0
-43
-5
-15
35
-333
-1 167

-578
-7
-51
-53
-40
-3
-10
22
-94
-761

-632
-7
-216
-64
0
-44
-5
-15
30
-499
-1 388

-32
-7
-10
-1
0
-1
0
0
-5
-166
-221

858

786

858

0

0

309

-221

-221
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Miljöskydd 6

Budget

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

Kommentar

Verksamhetens intäkter

1 802

2 410

2 410

608

Personalkostnader

-3 195
0
-91

-3 133

-3 472
0
-451

-277
0
-360 Prognosen justerad - tillkommande aktiviteter under november-december

-319

Verksamhetens kostnader

-379
0
-258
-34
-87
0
-137
-3 802

-3 515

-381
0
-262
-30
-89
294
-184
-4 194

-2
0
-4
4
-2
294
-47
-392

Kommunbidrag

2 000

1 833

2 000

0

0

728

216

216

Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

Avlopp och värmepumpar 7

Budget

-73

-238
-22
-59
149

-139

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

Kommentar

Verksamhetens intäkter

3 291

2 625

2 866

-425

Personalkostnader

-3 514

Verksamhetens kostnader

-4 472
0
-86
-506
0
-344
-45
-117
0
-228
-5 292

-4 163

-3 894
-4
-135
-510
0
-351
-40
-119
23
-176
-4 696

578
-4
-49
-4
0
-7
5
-2
23
52
596

Kommunbidrag

2 001

1 835

2 001

0

0

297

171

171

Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

-4
-95
-425
-318
-29
-78
9

-134
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Miljöadministration 8

Budget

Utfall t.o.m.
november

Prognos

Differens P-B

Kommentar

3

150

151

148

-768

Verksamhetens kostnader

-1 719
0
-301
-2 195
-1 727
-237
-72
-159
0
-235
-4 450

-204
-3 318

-860
0
-1 027
-2 115
-1 800
-247
-72
4
0
-271
-4 273

859
0
-726
80
-73
-10
0
163
0
-36
177

Kommunbidrag

4 447

4 076

4447

0

0

908

325

325

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader

Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

Resultat

-439
-1 907
-1 547
-235
-61
-64
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Hasselmusinventering och
kartläggning av dess
utbredning (MR 2017-2265)
3
2017.030 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-06
Jenny Leonardsson
0322-61 60 61
2017.030 MN

Miljöskyddsnämnden

Hasselmusinventering och kartläggning av dess
utbredning (MR 2017-2265)
Ärendebeskrivning
Vid Miljöskyddsnämndens sammanträde den 9 november 2017, beslutades att det skulle
genomföras en hasselmusinventering och kartläggning av dess utbredning i Alingsås
kommun (MN § 47 Dnr. 2017.030 MN). Projektet har finansierats till hälften av LONA-bidrag
och till hälften av Miljöskyddsnämnden.

Beredning
Inventeringen av hasselmöss genomfördes under september månad 2018 av Boris Berglund.
Boris är Sveriges främsta hasselmusexpert med över 40 års erfarenhet av
hasselmusinventeringar både i Sverige och i Europa.
Under inventeringen hittades 27 lokaler med hasselmöss, spridda från norr till söder,
företrädesvis i den östra delen av kommunen. Resultatet har ökat kunskapen om
hasselmusens utbredning i Alingsås kommun markant. Därmed har också underlaget och
möjligheterna att kunna genomföra åtgärder som gynnar hasselmusen ökat.
För att göra resultaten än mer användbara och begripliga har en rapport sammanställts med
analys av resultatet och vad detta innebär för kommunen. Rapporten kommer att finnas
tillgänglig på kommunens hemsida.
En broschyr med en populärvetenskaplig sammanfattning av inventeringen har gjorts. Denna
ska distribueras till de markägare där hasselmusen finns, samt finnas tillgänglig för
allmänheten.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Denna inventering har skapat en markant ökad kännedom om hasselmusens utbredning,
vilket är ett viktigt underlag inte minst i den fysiska planeringen men också inom naturvården.
Resultatet av inventeringen blev mindre omfattande än förväntat, vilket innebär att
kommunen behöver anstränga sig mer för att bevara livsmiljöer och förutsättningar för
hasselmusen att sprida sig i landskapet. En ökad hänsyn till natur och arter behövs i den
fysiska planeringen.
Ekonomisk bedömning
Projektet har finansierats till hälften av LONA-bidrag och till hälften av Miljöskyddsnämnden.

Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att uppdraget att inventera hasselmöss och kartlägga deras
utbredning i kommunen är genomfört.
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Miljöskyddsnämnden skickar rapporten vidare för kännedom till Samhällsbyggnadsnämnden,
Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.

Bilagor: Rapport och Broschyr

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen

Anna Ebbesson
Avd. chef Livsmedel & Hälsa

Jenny Leonardsson
Ekolog
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Hasselmus i Alingsås
En sammanställning av hasselmusinventeringen 2018.

Foto: Boris Berglund – Hasselmushona, Bergstena vid kommungränsen till Alingsås

Text: Jenny Leonardsson
November 2018
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SAMMANFATTNING
Hasselmusen är en av många fridlysta arter som enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och
EU:s Art- och habitatdirektiv (bilaga 4) ska skyddas och bevaras. För att kunna bedriva
naturvårdsarbete som gynnar arten samt för att kunna visa hänsyn i exempelvis den fysiska
planeringen behövs kunskapen om hasselmusens förekomst i kommunen.
Kunskapen om hasselmusens utbredning i Alingsås kommun har ökat i och med denna inventering.
Resultatet visar att det främst är i den nordöstra delen av kommunen, Magra och Långared, som
hasselmusen förekommer i störst utsträckning. Spridda förekomster av hasselmus finns från norr till
söder i den östra delen.
Hasselmusen förekommer i störst utsträckning på hyggen och planteringar, i tidiga successionsstadier,
med rikt inslag av lövträd, framförallt ek. Till vardags skulle vi kalla dessa miljöer slyiga eller snåriga.
Även buskrika brynmiljöer längs åkerkanter och kraftledningsgator utgör livsmiljöer där hasselmusen
trivs och bygger bon.
Hasselmusen bygger företrädesvis sitt bo i ek som betats av älg, varför det finns en symbiotisk relation
mellan hasselmus och älg. Även täta smågranar utgör bra boträd för arten. Bona byggs av blad från
örnbräken eller calamagrostis, rik tillgång på detta bomaterial är en fördel vid val av livsmiljö. Även
en god tillgång på bär (hallon, björnbär, m.fl.) och nötter (hasselnötter och ekollon) utgör ett av
kriterierna för hasselmusens biotopval.
Analysen av inventeringsresultatet visar att hasselmusens utbredning i kommunen sammanfaller med
lövskogsinventeringen av de värdefulla lövskogsmiljöerna som finns i kommunen. Lövskogarna
återfinns framförallt i eller intill jordbruksmark. Detta är ett resultat av att de storskaliga
granplanteringarna som ersatt lövskogsmiljöerna och trängt undan lövskogen och de arter som är
beroende av lövskogsbiotopen för sin överlevnad, såsom hasselmusen.
Analysen visar också att närheten till kraftledningsgator har en betydelse för utbredningen. Troligtvis
används kraftledningsgatorna som vandringsvägar när hasselmusen söker efter nya lämpliga
livsmiljöer. Vandringsvägarna fungerar som spridningskorridorer men också för genetiskt utbyte
mellan populationer, för att minska risken för inavel.
Resultatet av inventeringen visar ett dystert resultat när det gäller förekomsten i Ingared/Västra
Bodarna. Där Boris Berglund år 2012 med lätthet hittade 7 hasselmusbon, krävdes det år 2018
betydligt mer ansträngande eftersök för att hitta ett enda bo. Detta ger ett starkt bevis för att
exploatering påverkar hasselmusens utbredning.
Att bevara och gynna hasselmusens utbredning i kommunen innebär en stor utmaning. Dels därför att
kommunen inte äger mark i den utsträckningen så att livsmiljöer och vandringsvägar kan bevaras och
skapas i tillräcklig omfattning. Kommunens uppgift blir då att informera markägare om förekomsten
av hasselmöss och vad de kan göra för att gynna hasselmusen. Kommunen har också en uppgift att se
till att hasselmusens livsmiljöer och vandringsvägar inte förstörs och försvinner på grund av
exploatering.
Resultatet av denna inventering ska beaktas i den fysiska planeringen och hänsyn till hasselmusens
livsmiljöer och vandringsvägar ska tas i alla exploateringsärenden.
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BAKGRUND
Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) är en tämligen okänd däggdjursart. Orsaken är att den har ett
utpräglat nattligt levnadssätt och den förekommer i täta, lövrika biotoper med välutvecklat snårskit,
gärna med taggiga buskar (Berglund & Persson). Hasselmusen är fridlyst i Sverige enligt
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och enligt EU:s Art- och habitatdirektiv (bilaga 4). Kunskapen
om hasselmusens utbredning har dock förbättrats under de senaste 40 åren.
För att kunna bevara hasselmusens livsmiljöer och säkra hasselmusens utbredning i Alingsås kommun
krävs god kunskap om var hasselmusen finns och vilka miljöer den föredrar i landskapet. Med bra
kunskap förenklas handläggningen av olika ärenden, exempelvis inom fysisk planering. God kunskap
om arterna, deras utbredning, populationsstorlekar och trender är en förutsättning för att kunna fatta
bra beslut.
Sjuhäradskommunerna Borås, Mark, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga genomförde 2006-2009 ett
gemensamt projekt där förekomsten av hasselmus inventerades i området. Någon större kartläggning
av det här slaget har inte gjorts i Alingsås varför det var angeläget att en sådan inventering blev gjord.
Inventeringen av hasselmöss i Alingsås kommun genomfördes under september 2018, som ett Lokalt
Naturvårdsprojekt (s.k. LONA-projekt) och har delfinansierats av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Tidigare kunskap om hasselmus
I artikeln Några fynd av hasselmus och iakttagelser över denna arts levnadssätt (1926) beskriver Ivar
Arwidsson de efterforskningar efter hasselmus som han genomförde 1923 i bland annat Alingsås.
Arwidsson sammanfattade sina iakttagelser enligt följande: ”Hasselmusen är rätt allmän vid Alingsås
och i trakterna däromkring, och förekommer den här i ganska olika mark”.
Efter Arwidsson dröjde det till 1978 innan en utförligare beskrivning av hasselmusens förekomst i
Alingsås gjordes. Boris Berglund utförde under 1978-1979 efterforskningar av hasselmus i
Västergötland där han bland annat besökte merparten av Arwidssons noggrant angivna lokaler
(Berglund & Persson 2011). Arten hittades då genomgående i markerna kring de gamla lokalerna.
År 2012 var Boris Berglund tillbaka i Alingsås och gjorde då en inventering av hasselmöss i samband
med en detaljplan i Ingared. Vid eftersök av hasselmus i detaljplanområdet samt närliggande
skogsområden norrut, gjordes 7 fynd av hasselmusbon, samtliga i kraftledningsgata (ArtPortalen).

Artfakta
Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) hör till familjen sovmöss. Det som utmärker sovmössen är
att arterna årligen går i vinterdvala. Hasselmusen är en trädklättrande, nattaktiv gnagare med rödaktigt
brungul päls, yvig och pälsklädd svans, kort nos och små runda öron (Berglund & Persson 2011). De
stora ögonen och de långa, välutvecklade morrhåren är en anpassning till att klara sig i mörker.
Kroppslängden är 6-9 cm och svansen 5-8 cm (Hall 2018; Berglund & Persson 2011). Vuxna
hasselmöss väger ca 20 gram under sommaren, under hösten bygger hasselmusen upp sina fettreserver
och kan nästan fördubbla sin vikt inför vintersömnen (Berglund & Persson 2011).
Parningstiden inträffar under maj och juni, men ibland även senare under sommaren (Hall 2018;
Berglund & Persson 2011). Hasselmössen utmärks av relativt lång livslängd och jämförelsevis låg
reproduktion. Enstaka individer kan bli upp till 4-5 år, vilket är en mycket hög ålder för smågnagare. I
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Sverige producerar hasselmusen vanligen endast en kull per år, med en kullstorlek på 4-5 ungar, i
sällsynta fall upp till sju ungar.
Hasselmusens föda är till övervägande delen vegetabilisk och består till största delen av bär men också
knoppar, skott, frukter, ekollon och nötter. Hasselmusen har även observerats jaga insekter (Hall 2018;
Berglund & Persson 2011).

Ekologi
Hasselmusen är en skicklig klättrare, som rör sig nästan uteslutande i buskar och undviker att gå på
marken. Hasselmusen påträffas därmed ofta i miljöer med ett rikligt buskskikt, så som gläntor och
bryn i skogsmark, naturbetesmarker, igenväxningsmarker och buskrika jordbruksmarker, buskrika
hyggen och unga skogsplanteringar belägna i närheten av lövskogsområden (Hall 2018; Berglund &
Persson 2011). Kraftledningsgator som innehåller mycket buskage är livsmiljöer som tycks passa arten
mycket väl (Berglund & Persson 2011). Hasselmusen vill ha en miljö med flerskiktad vegetation av
gräs, ris/snårskikt (ca 1-1,5 m högt), buskskikt och trädskikt. Lokalerna bör vara solexponerade och
morgonsol är extra gynnsamt. Klippblock och solbelysta bergväggar lagrar värme och bidrar till ett
mikroklimat, med högre temperatur än omgivningen.
Hasselmusen kan trots sin storlek vandra betydande sträckor, upp till någon eller några kilometer.
Öppna marker, vägar och vattendrag utgör effektiva spridningshinder eftersom arten ogärna rör sig på
marken utan helst klättrar i tät vegetation (Hall 2018; Berglund & Persson 2011). Vegetationsrika
stengärden i jordbrukslandskapet och sammanhängande ljungmarker utgör, i avsaknad av
sammanhängande buskskikt, viktiga vandringsleder mellan biotoper och för genetiskt utbyte av
individer.
Sommarbon byggs i täta snår, buskar eller mindre träd, där busk- och markvegetationen är riklig,
vanligen på nivåer mellan 0,5-5 meter över marken (Hall 2018; Berglund & Persson 2011). Öppningen
finns i anslutningen till en gren som vetter mot buskaget. Hasselmusen stänger dörren efter sig, vilket
är orsaken till att öppningen är svår att urskilja. Yngelbot, där ungarna föds, är ett fint flätat runt eller
ovalt bo av gräs och löv, med en diameter på 9-16 cm. Honan bygger ofta fler bon (upp till 3 stycken),
de extra bona fungerar som reträttplats (Berglund, muntl.). Hanar och juveniler (årsungar) bygger bon
som är mindre, omkring 5-8 cm i diameter. Vinterbon utgörs främst av håligheter i marken under en
rot eller stubbe i sluttande mark, där vatten inte kans samlas.
Ett hasselmusbo kan påminna om ett fågelbo, särskilt gärdsmygens bo. Hasselmusboet är mycket
mjukt, till skillnad från fågelboet. Detta beror på att hasselmusen främst använder gräsbladet, medan
fåglar ofta använder grässtrået och kvistar, gärdsmygens bo innehåller ofta mycket mossa. Ett fågelbo
spretar åt alla håll när det förfaller, ett hasselmusbo sjunker istället ihop när det blir gammalt.
Hasselmöss och fåglar kan modifiera och bygga om varandras bon.

Utbredning
I Sverige förekommer hasselmusen i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Östergötland, Västergötland,
Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke och Västmanland. Störst är förekomsten i Småland, Blekinge,
Västergötland, Östergötland och Närke, men även här är utbredningen fläckvis, dvs. begränsad till
många små områden, medan den i övrigt saknas trots till synes god tillgång på lämpliga livsmiljöer
(Hall 2018; Berglund & Persson 2011). Världens troligen nordligaste kända recenta lokal finns i södra
Västmanland vid Kvarnberget, Norasjön (Berglund & Persson 2011). Hasselmusens huvudutbredning
omfattar stora delar av Mellan- och Sydeuropa samt delar av Ryssland och Mindre Asien.
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Hot
De största hoten mot hasselmusens utbredning är urbanisering, vägbyggen, rationellt skogsbruk samt
intensiv hävd och röjning av buskage i jordbruksmark (Berglund & Persson 2011). Hasselmusen skyr
öppna marker, den lever undandragen i skydd av tät vegetation och förflyttar sig endast genom täta,
sammanhängande och vegetationsrika ledlinjer. När buskar rensas bort i skogs- och jordbruksmarker
och de varma sydsluttningarna bebyggs av hus försvinner hasselmusens livsmiljöer. Vägbyggen, stora
granplanteringar och röjning av stengärden, skär av hasselmusens vandringsvägar vilket leder till
fragmentering, isolering och minskat genutbyte mellan populationer, vilket i sin tur kan leda till
inavel.
Klimatförändringarna kan komma att påverka hasselmusen genom att milda vintrar hindrar
hasselmusen från att falla i riktig djupsömn, när temperaturen stiger till flera plusgrader kan
hasselmusen vakna ur sin vintersömn (Berglund & Persson 2011). När hasselmusen vaknar ökar
fettförbränningen och de energireserver som skulle räcka hela vintern tar slut snabbare.
Energiförbrukningen är lägre desto djupare vintersömnen är. Blir somrarna dessutom svalare och
regnigare kan det leda till dålig tillgång till föda vilket hindrar hasselmusen från att bygga upp de
fettreserver som behövs under vintersömnen.
Genom hasselmusens undandragna levnadssätt går den tämligen fri från fiender i jämförelse med
andra smågnagare. Många hasselmöss blir uppätna under sin vinterdvala av rovdjur som hittar deras
vinterbon, men överlevnaden hos vuxna individer är hög. Predatorer som tar hasselmöss när tillfälle
ges är ugglor (pärl- och kattuggla), mårddjur, räv, grävling, vråk, kråkfåglar och inte minst tamkatter
(Berglund & Persson 2011).

Hasselmusen i lagen
Hasselmusen har tidigare ansetts vara nationellt missgynnad (Nära hotad (NT), Rödlistan 2000). Boris
Berglunds omfattande kartläggning av artens förekomst i Sverige har resulterat i en väsentligt ökad
kunskap om artens beståndsstorlek och utbredning, vilket medför att den inte längre uppfyller den
internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier för rödlistning (Berglund & Persson 2011).
Hasselmusen anses förekomma i livskraftiga (LC) populationer (Rödlistan 2005, 2010, 2015) och är
därför inte längre rödlistad i Sverige. Det är värt att notera att hasselmusen inte har ökat i antal och
utbredning utan att det är det stora antalet nya fynd i tidigare okända områden som lett till att den inte
längre är rödlistad i Sverige.
Hasselmusen finns upptagen i EU:s Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur
och växter, det s.k. art- och habitatdirektiv (bilaga 4). Direktivet slår fast att bevarande, skydd och
förbättring av livsmiljöer samt vilda djur och växter är ett väsentligt mål av allmänt intresse.
Medlemsstaterna ska övervaka att syftet med direktivet efterlevs, inklusive oavsiktlig fångst och
oavsiktligt dödande av de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4. I Sverige har EU:s art- och
habitatdirektiv införlivats i Artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
Hasselmusen är fridlyst i hela Sverige (Artskyddsförordningen, bilaga 1). Det innebär att det är
förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur och att avsiktligt störa djuren, särskilt under deras
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, samt skada eller förstöra djurens
fortplantningsområden eller viloplatser, även om det sker oavsiktligt (Artskyddsförordningen, § 4).
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METOD
Inventeringsmetodik
Inventeringen utfördes av Boris Berglund under september månad 2018. En
topografisk karta, indelade i atlasrutor (5x5 km), studerades för att finna
lämpliga hasselmusbiotoper som sydsluttningar, sjökanter, kraftledningsgator,
mm. Områdena besöktes med bil och längs vägen undersöktes även andra till
synes lämpliga biotoper som upptäcktes i fält.
Hasselmöss inventerades genom att notera förekomsten av sommarbon. Bästa
inventeringstiden för hasselmusbon är efter lövfällningen (september-oktober),
då bona blir mer synliga. Sommarbona förstörs i allmänhet av fåglar, vind och
kraftiga skyfall. Vid varje stopp har inventeraren letat i ca 10-30 minuter. I
regel har inventeraren nöjt sig med att hitta ett bo som indikation på att det är
en lämplig hasselmusbiotop. I vissa fall har flera bon konstaterats. För varje bo
noterades bobuske/boträd och boets storlek.

Boris Berglund
Foto: Jenny Leonardsson

Analys
Resultatet från hasselmusinventeringen jämfördes med lövskogsinventeringen som gjordes 1985
(ytorna uppdaterade 2012), ängs- och betesmarksinventeringen som gjordes 2004 (ytorna uppdaterade
2012), utbredningen av jordbruksmark (Jordbruksverkets blockdatabas) och kraftledningsnätets
utbredning. Analysen gjordes genom att studera de olika skikten i GIS-kartor.

Felkällor
Inventeringen är en stickprovsunderökning. Det mesta som undersökts ligger i nära anslutning till
vägar. Det kan därför tänkas finnas flera boplatser, exempelvis vid sjö- och myrkanter eller på avlägset
belägna skogsplanteringar eller kantzoner runt jordbruksmark.
Vid inventeringen har inventeraren använt sina förkunskaper för att välja ut potentiella
hasselmuslokaler. Detta har varit en mycket effektiv metod, men resultatet speglar därmed
inventerarens sökbild.

Boris kikar efter hasselmus på ett lövrikt hygge med mycket ädellöv
främst ek, och markant inslag av hassel. Foto: Jenny Leonardsson (180902)
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RESULTAT
Utbredning och
populationsstorlek
Hasselmusen förekommer i störst
populationstäthet i den norra delen av
kommunen (Figur 1). Det är också
företrädesvis i den östra delen av kommunen
vi finner arten, både nordost och sydost, samt
längs Rödeneplatåns nordvästbranter.
Totalt noterades 59 bon, fördelade på 27
lokaler (Tabell 1). Högst täthet av hasselmus
registrerades i Långared och Magra (Tabell 2).

Hasselmus vid Klevabäcken.
Foto: Boris Berglund (180906)

Årsungarnas bon var minst och i storleksordning 5 cm i diameter, placerade på 1-1,4 meters höjd.
Diametern för hanarnas bon varierade mellan 6,5 och 8 cm, placerade på 0,8-1,6 meters höjd.
Honornas bon, eller yngelbona, var störst och mellan 10 och 13 cm i diameter, variationen för boets
placering ovan mark, 0,45 till 2 meters höjd, var större än för både hanar och årsungar.
Inventering av den sedan tidigare kända hasselmuslokalen i en kraftledningsgata i
Ingared/Västra Bodarna (2012), gav inte samma rika resultat på hasselmusbon. Endast ett bo noterade
efter omfattande eftersök.

Tabell 1: Resultat

Antal lokaler 27
Antal bofynd 59
Bo storlek
Bo höjd
5 cm
1,0-1,4 m
Juvenilbon 2
0,8-1,6 m
Hanbon 21 6,5-8 cm
Yngelbon 35 10-13 cm 0,45-2,0 m
Tabell 2: Antal lokaler per socken

Socken
Långared
Magra
Alingsås
Hemsjö
Ödenäs

Figur 1. Resultat av hasselmusinventeringen 2018.
Varje prick representerar ett bo. Källa: ArtPortalen
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Antal lokaler
9
9
5
2
2

Biotopval
Hasselmusinventeringen i Alingsås kommun identifierade tre typer av livsmiljöer (biotoper) som tycks
vara mesta attraktiv för hasselmusen.
 Lövrika hyggen med markant inslag av ädellöv, främst ek.
 Lövrika planteringar med tät och högvuxen örnbräken.
 Ädellövdominerad skog av ålderdomlig karaktär.
Det som tycks utmärka hasselmusens biotopval är att det ska vara tidigt successionsstadium med
mycket ”sly” på hygge eller plantering. Stor andel ädellöv (framför allt ek), gärna mycket hassel,
hallon, björnbär eller andra bär för föda, samt högvuxen örnbräken eller calamagrostis för bobygge.
Solexponerade lägen, gärna med berg i dagen som lagrar värme och skapar gynnsamma mikroklimat
för hasselmusen. Även brynmiljö med tätt buskskikt är en trivsam miljö för hasselmusen.

En hasselmusbiotop vid Klevabäcken med rikligt med ädellöv, främst ek, rikt inslag av hassel och högvuxen
örnbräken, i en västsluttning mot Anten. Foto: Boris Berglund (180906)
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En solexponerad hasselmusbiotop i söderläge med rikligt björnbärssnår. Bäsjömaden.
Foto: Boris Berglund (180905)

Täta hallonsnår i brynzon av triviallöv bestående av björk och asp, som gränsar mot åker. Heden, Ulriksdal.
Foto: Boris Berglund (180912)
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Bosubstrat
Ek, främst sådan ek som betats av älg och därmed är tät
och tufsig, utgör en favorit boplats för hasselmusen
(Figur 2).
Även täta smågranar i ett område med rikligt inslag av
löv, hallon och örnbräken, tycks utgöra bra boplats.
Täta snår av hallon och calamagrostis kan även de utgöra
utmärkta boplatser för hasselmusen.

Hasselmusbo i ek.
Foto: Jenny Leonardsson (180914)

Analys
Vid analys av hasselmusens förekomst i Alingsås med befintliga kartskikt i Alingsås kommun
(Figur 3), visar resultatet att hasselmusens utbredning stämmer väl överens med resultat från
lövskogsinventeringen. Resultatet visar också ett samband med odlingslandskapet, och att vissa
lokaler ligger i närheten av kraftledningsgator. Dock är enbart en lokal av inventeringens totalt 27
lokaler placerad i en kraftledningsgata. Analysen visar inte på något samband mellan ängs- och
betesmarksinventeringen och hasselmusförekomst.

Figur 2. Andel bon noterade i olika träd och buskar.
Kategorin övriga består av enstaka bofynd i: ask, björk, en, gråvide, skogstry, slån, spirea, tall och örnbräken.
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Hasselmusbo i gran. NO Snickarebomossen. Foto: Boris Berglund (180904)

Hasselmusbo i hallon och calamagrostis. Heden, Ulriksdal. Foto: Boris Berglund (180912)
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Figur 3. Hasselmusens utbredning jämfört med ängs- och betesmarksinventeringen,
lövskogsinventeringen, utbredningen av jordbruksmark, samt förekomst av kraftledningsnät.
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DISKUSSION
Utbredning
Resultatet av inventeringen av hasselmus i Alingsås kommun blev 27 lokaler och 59 bon.
Hasselmusen kan därmed beaktas som allmänt sällsynt i Alingsås kommun med mindre kluster av
större populationstäthet. Jämförelsevis kan nämnas att i Härryda gjordes hasselmusinventeringen
under augusti månad 2018, också här av Boris Berglund. I Härryda hittades enbart 10 lokaler, vilket
innebär att hasselmusen där kan beaktas som mycket sällsynt (ArtPortalen). I Sjuhäradskommunerna
(Borås; Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn; 2009) gav resultatet av hasselmusinventeringen
(2006-2009) en bild av att hasselmusen var tämligen allmän, dock med en ojämnt fördelad utbredning.
I Sjuhärad hittades totalt 700 lokaler och ca 1 100 bon.
Kunskapen om hasselmusens utbredning i Alingsås kommun har ökat markant i och med denna
inventering. Det faktiska resultatet motsvarade dock inte det av inventeraren förväntade resultatet
(Berglund, muntl). Utbredningen av hasselmus i Alingsås kommun har troligtvis minskat med tiden.
Orsakerna är många men speglas av det i dagens samhälle allt intensivare och homogena skogs- och
jordbruk, samt utbyggnad av samhällen och infrastruktur. Förändringar som leder till sämre tillgång
till lämpliga habitat för hasselmusen. Det kan också nämnas att de som väljer att bygga hus på
landsbygden konkurrerar även de med hasselmusen, då även människan gärna vill bo på sydvända,
solexponerade sluttningar (Berglund, muntl.).
Det finns en viss korrelation mellan hasselmusens utbredning och den lövskogsinventering som
genomfördes 1985 (reviderad 2012) i Alingsås kommun. Detta beror på att hasselmusen ursprungligen
hade sin livsmiljö i lövskogslandskapet, företrädesvis i ädellövskogar, ek och bok, med ett varierat
busk- och trädskikt (Berglund & Persson 2011). Ett lövskogslandskap med en naturlig variation av
slyrika gläntor och snåriga bryn, som bland annat skapats genom skogsbränder, stormfällen samt bete
av skogens djur.
Närheten till odlingslandskapet har även det visat sig ha betydelse för hasselmusens val av livsmiljö.
Troligtvis har hasselmusen förskjutits från de buskrika lövskogarna, som nu förvandlats till slutna
skogar (Berglund & Persson 2011), till jordbruksbygderna där lövskogarna fortfarande finns kvar.
Sannolikt har hasselmusen gynnats av den igenväxning av det gamla odlingslandskapet som skett
sedan början av 1900-talet.

Biotoppreferens
Hyggen och planteringar
Hasselmusens val av livsmiljö i Alingsås kommun är främst förknippad med buskrika hyggen eller
unga barrskogsplanteringar med rikligt inslag av ädellövträd, hallon och örnbräken. Det småskaliga
hyggesbruket sedan 1900-talet, som fortfarande finns kvar på enstaka håll, har troligtvis gynnat
hasselmusens överlevnad i landskapet. Hyggen skapar tillfälliga buskmiljöer i landskapet och
nyskapas kontinuerligt. Föryngringsytor med ungplantor av ek och andra lövträd en till tre meter höga,
med hallon, örnbräken och riklig undervegetation, innebär optimala förutsättningar för hasselmusen
(Berglund & Persson 2011).
Ett homogent, slutet, övre trädskikt, missgynnar hasselmusen (Berglund & Persson 2011). När
storskaliga kalhyggen åldrats och snårigheten försvinner eller tas bort, kan det vara långt bort till nästa
biotop, speciellt om spridningskorridorer så som snårrika stengärdsgårdar och brynmiljöer eller
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buskrika kraftledningsgator saknas. Stora mörka granplanteringar med avsaknad av undervegetation,
innebär att det är långt till nästa lämpliga hasselmusbiotop.
Kraftledningsgator
Hasselmusen har i stora delar av Sverige funnit refugier i kraftledningsgator och längs med sjöar och
vattendrag. Kraftledningsgatorna har gett upphov till permanenta buskmiljöer som förutom boplats
också fungerar som spridningsvägar (Berglund & Persson 2011). Nedgrävningen av kraftledningar
som pågår i hela landet är ett hot mot hasselmusens livmiljö, framför allt i landskapet där livsmiljöer
för hasselmusen saknas. Om röjningen av ledningsgator sker under hasselmusens yngelperiod (majoktober) så innebär det ett stort hot mot hasselmusen.
Intressant är att enbart ett av fynden i Alingsås kommun är en boplats direkt i en kraftledningsgata,
Ingared/Västra Bodarna. Det är också här som Berglund inventerade hasselmöss 2012 och då med
lätthet hittade flera boplatser, medan återinventering av samma lokal 2018 endast resulterade i ett
bofynd trots intensiv efterforskning. Både det att hasselmusen funnit sin tillflykt till kraftledningsgatan
och att populationen tycks ha minskat kan förklaras med att Ingared/Västra Bodarna är ett av de
områdena i kommunen som har högst exploateringstryck, på grund av närheten till Göteborg, E20 och
västra stambanan.
Kartanalysen ger en bild av att fler hasselmuslokaler (än den i Ingared) förekommer i nära anslutning
till kraftledningsgator. Detta ger en indikation på att hasselmusen använder kraftledningsgator som
vandringsvägar i sökandet efter nya lämpliga biotoper. Vilket betyder att kraftledningsgatorna har en
betydelse för hasselmusen.
I Alingsås registrerades 1 av 27 förekomster av hasselmus i en kraftledningsgata, vilket kan jämföras
med resultatet i Härryda där 8 av 10 hasselmuslokaler noterades i eller i anslutning till
kraftledningsgata (ArtPortalen). Detta resultat ger fog för teorin om kraftledningsgatan som en refug
för hasselmusen när landskapet exploateras. Härryda ligger närmare Göteborg och Landvetter
flygplats, vilket innebär att exploateringstrycket i Härryda är högre än i Alingsås.
Andra biotopval
Hasselmusen tycks även finna lämpliga livsmiljöer i solexponerade skogskanter och bergbranter,
buskrika brynzoner mot åkermark och ålderdomliga ädellövdominerade skogspartier.
Skogskanter och brynzoner är övergångszoner mellan den tätare skogen och de intilliggande öppna
markerna, exempelvis åkermark. Dessa övergångszoner är ofta buskrika. Bland buskar och snår skapas
vindstilla rum med stark solinstrålning. Brynmiljöer skapas också när stormfällen skapar luckor i
skogen. Idag hotas brynmiljöerna och de buskrika hagmarkerna av en intensiv skötsel och storskaligt
brukande där skogen får växa hela vägen fram till åkerkanten.
EU:s miljöstöd till markägare för röjning i brynmiljöer och längs buskrika stengärden är ett hot mot
hasselmusen. Miljöstödet uppmuntrar markägare och brukare av jordbruksmark att avlägsna buskage
som betraktas som ”igenväxning” och som i de fall de inte avlägsnas medför lägre miljöersättning
(Berglund & Persson 2011).
Solexponerade bergbranter med rikligt med buskar skapar gynnsamma miljöer för hasselmusen.
Berget lagrar solens värme och mikroklimatet blir därmed några grader varmare än omgivningen.
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Boplats
Störst andel av bon hittades i ek och gran. Unga
ekar betade av älg blir ”tufsiga” i formen, s.k.
ekkratt. Dessa ekar erbjuder skyddade boplatser.
Hasselmusen lever på detta sätt i symbios med
älgen (Berglund, muntl). Likaså är täta granar
skyddande boträd.
Omgivningarna runt boplatsen är rika på bärbuskar,
såsom hallon, vilket utgör en av hasselmusens
födopreferenser förutom hasselnötter och ekollon. I
omgivningen är det också fördelaktigt om det finns
rikligt med örnbräken och/eller calamagrostis, som
hasselmusen använder för att bygga bon.

Ek betad av älg, s.k. ekkratt.
Foto: Boris Berglund (180924)

Frekvens
Hasselmusen förekommer spritt över kommunen, i relativt små populationer. Högst är tätheten i ett
område i Magra där flera lokaler noterades. Lika många lokaler noterades i Långared men med större
avstånd dem emellan.
I Alingsås kommun hittades som mest 7 hasselmusbon på en och samma lokal, för det mesta ett eller
två bon. Här ska dock tilläggas att inventeraren i regel nöjde sig med att hitta ett eller två bon, och åkte
sedan vidare till nästa. Lokaler med flera hasselmusbon ger dock en indikation på att populationen är
högre på dessa lokaler, då inventeraren inte på någon lokal (förutom Ingared) la ner jättemycket energi
för att leta.
I Sjuhärad, där inventeringar genomfördes 2006-2009, hittades över 15 bon på 4 av de totalt 700
lokalerna. I Gladsax Hallar i Simrishamns kommun räknades 85 hasselmusbon inom 1 ha år 2002
(Berglund & Persson 2011). Gladsax Hallar är dock att beakta som en extremlokal som består av
hällmarksgryta med vidhängande kärrmark.

Spridning i landskapet
Hasselmusen lever ofta i områden under igenväxningsfasen, tidigt successionsstadium på hyggen,
unga granplanteringar eller tidigare odlingslandskap som växer igen. Detta innebär att biotoperna
sällan är bestående under längre tid. Hasselmusen vandrar då vidare för att leta upp en ny lämplig
livsmiljö. Hasselmusen är beroende av snårvegetation och buskar utmed stengärden, diken, bäckar,
åar, våtmarker, småvägar, betesmarker, fruktodlingar, åkrar, o.s.v. för att kunna röra sig i landskapet
(Berglund & Persson 2011). Rörelse mellan olika områden är viktig för att hitta lämpliga livsmiljöer,
men också för genetiskt utbytet av individer mellan populationer.
Hasselmusen är mycket känslig för fragmentering av landskapet. Fragmentering sker bland annat
genom det intensiva skogs- och jordbruket som rensar bort buskrika miljöer, urbanisering och
infrastrukturbygge detta får konsekvensen att antalet lämpliga livsmiljöer minskar,
spridningsavståndet ökar och spridningskorridorer saknas. Genom fragmentering delas populationer
till mindre enheter, genutbytet mellan populationer minskar och det kan på sikt leda till
inavelsproblematik.
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Framtiden för hasselmusen i Alingsås kommun
Tillämpning av artskyddsförordningen
Syftet med Artskyddsförordningen är att säkerställa gynnsam bevarandestatus för naturligt
förekommande livsmiljöer samt för den vilda faunan och floran. Hasselmusen finns förtecknad i
förordningens Bilaga 1 och är fridlyst i hela Sverige. Vid tillämpningen av Artskyddsförordningen
innebär hasselmusens levnadssätt en stor utmaning. De livsmiljöer som hasselmusen föredrar, enigt
denna inventering, är vanligt förekommande i landskapet, det rör sig om tidiga successionsstadier på
hyggen och planteringar. Detta innebär att hasselmusen i hög grad flyttar runt till lämpliga biotoper i
landskapet.
En brist i Artskyddsförordningen är att den inte tar full hänsyn till skydd av spridningsvägar för
enskilda arter, vilket på lång sikt kan inverka negativt på arter med begränsad spridningsförmåga.
Exempelvis hasselmusen som är starkt beroende av buskrik och snårig vegetation för vandring och
födosök.
Minska påverkan av förändrade levnadsvillkor
En hasselmusvänlig skogsskötsel och landskapsvård kännetecknas av att i möjligaste mån sträva efter
variation och heterogenitet både i skogsmark och i allehanda kantzoner (Berglund & Persson 2011).
Hasselmusen skyr öppen mark och förflyttar sig endast genom vegetationsrika leder, t.ex.
vegetationsbeklädda stengärden som löper genom öppen mark och skapar kontakt med olika
skogsmarker.
Snårrika stengärden gynnar inte bara hasselmusen utan också småfåglar, sandödla, hasselsnok, fasaner
rapphöns och harar. Genom att vegetationen binder snö höjs temperaturen i stengärdets hålrum och
bidrar till bra övervintringsmöjligheter för bl.a. groddjur, kräldjur och insekter.
En prioriterad åtgärd är därmed att se till att bevara och skapa buskrika miljöer i landskapet, det kan
handla om att öka arealen flerskiktad, lövdominerad skog, bevara brynmiljöer och kantzoner runt
åkermark, våtmarker och längs vattendrag, och att skapa sammanhängande vegetationsstråk där
hasselmusen kan röra sig mellan olika livsmiljöer. Det är också betydelsefullt att värna om
kärnområden så att sammanhängande habitat förblir intakta och inte fragmenteras.
Ytterligare en åtgärd är att inte röja under perioden juni – oktober då hasselmössen har ungar i sina
yngelbon. Röjning under denna period kan leda till att hasselmusbon förstörs eller att honan blir
skrämd och överger sina ungar som sedan svälter ihjäl. Det är också bra att inte röja ett helt område
samtidig, t.ex. en ungkultur av gran. Genom att röja en liten del i taget (årsintervall) ges hasselmusen
chansen att flytta på sig.
Minska påverkan av exploatering
Vid planering av infrastruktur och nya exploateringsområden är det viktigt att identifiera befintliga och
potentiella hasselmusområden och viktiga spridningsstråk i landskapet. Ny infrastruktur ska undvikas i
de bästa biotoperna samtidigt som viktiga stråk inte ska skäras av. Samlokalisering med annan
exploatering och infrastruktur leder sannolikt till mindre och mer samlad störningseffekt i landskapet.
Förekomsten av skyddade arter, exempelvis hasselmus, kan vara avgörande för bedömningen om en
detaljplanen har en betydande miljöpåverkan (Plan- och bygglagen, 3 kap 4 § samt 4 kap 34 §;
Miljöbalken 6 kap).
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SUMMERING
Kunskapen om hasselmusens utbredning i Alingsås kommun har ökat i och med denna inventering.
Resultatet visar att det främst är i den nordöstra delen av kommunen, Magra och Långared, som
hasselmusen förekommer i störst utsträckning. Spridda förekomster av hasselmus finns från norr till
söder i den östra delen.
Hasselmusen förekommer i störst utsträckning på hyggen och planteringar, i tidiga successionsstadier,
med rikt inslag av lövträd, framförallt ek. Till vardags skulle vi kalla dessa miljöer slyiga eller snåriga.
Även buskrika brynmiljöer längs åkerkanter och kraftledningsgator utgör livsmiljöer där hasselmusen
trivs och bygger bon.
Hasselmusen bygger företrädesvis sitt bo i ek som betats av älg, varför det finns en symbiotisk relation
mellan hasselmus och älg. Även täta smågranar utgör bra boträd för arten. Bona byggs av blad från
örnbräken eller calamagrostis, rik tillgång på detta bomaterial är en fördel vid val av livsmiljö. Även
en god tillgång på bär (hallon, björnbär, m.fl.) och nötter (hasselnötter och ekollon) utgör ett av
kriterierna för hasselmusens biotopval.
Analysen av inventeringsresultatet visar att hasselmusens utbredning i kommunen sammanfaller med
lövskogsinventeringen av de värdefulla lövskogsmiljöerna som finns i kommunen. Lövskogarna
återfinns framförallt i eller intill jordbruksmark. Detta är ett resultat av att de storskaliga
granplanteringarna som ersatt lövskogsmiljöerna och trängt undan lövskogen och de arter som är
beroende av lövskogsbiotopen för sin överlevnad, såsom hasselmusen.
Analysen visar också att närheten till kraftledningsgator har en betydelse för utbredningen. Troligtvis
används kraftledningsgatorna som vandringsvägar när hasselmusen söker efter nya lämpliga
livsmiljöer. Vandringsvägarna fungerar som spridningskorridorer men också för genetiskt utbyte
mellan populationer, för att minska risken för inavel.
Resultatet av inventeringen visar ett dystert resultat när det gäller förekomsten i Ingared/Västra
Bodarna. Där Boris Berglund år 2012 med lätthet hittade 7 hasselmusbon, krävdes det år 2018
betydligt mer ansträngande eftersök för att hitta ett enda bo. Detta ger ett starkt bevis för att
exploatering påverkar hasselmusens utbredning.
Att bevara och gynna hasselmusens utbredning i kommunen innebär en stor utmaning. Dels därför att
kommunen inte äger mark i den utsträckningen så att livsmiljöer och vandringsvägar kan bevaras och
skapas i tillräcklig omfattning. Kommunens uppgift blir då att informera markägare om förekomsten
av hasselmöss och vad de kan göra för att gynna hasselmusen. Kommunen har också en uppgift att se
till att hasselmusens livsmiljöer och vandringsvägar inte förstörs och försvinner på grund av
exploatering.
Resultatet av denna inventering ska beaktas i den fysiska planeringen och hänsyn till hasselmusens
livsmiljöer och vandringsvägar ska tas i alla exploateringsärenden.
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Har du hasselmus på dina marker?
Tips för att undvika att störa eller skada dem
• Röj eller gallra när hasselmusen sover under
november – mars.
• Röj halva området ett år och nästa halva ett
annat år för att ge hasselmusen chans att flytta sig.
• Undvik att köra med tunga maskiner på otjälad
mark, eftersom hasselmusen övervintrar i marken.
• Toppbeskär lövträdsplantor och spara enar,
nyponbuskar, björnbärssnår och hallonbuskar.
• Undvik att röja bort vegetation i skogsbryn och
längs stengärden, dessa fungerar som vandringsvägar för hasselmusen.

Hasselmusinventering i Alingsås 2018

Hasselmus
i Alingsås

Inventeringen 2018
Förekomsten av hasselmus i Alingsås kommun inventerades under september månad 2018 av Boris
Berglund Sveriges främsta hasselmusexpert.
Inventeringen resulterade i 59 stycken bofynd på
27 lokaler. Mer information finns på alingsas.se
En bra hasselmusbiotop innehåller
• tätt snår- och buskskikt
• varmt solläge
• tillgång till bär som exempelvis hallon
• tillgång till örnbräken eller gräs
• viltbetade täta bobuskar

Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) är en
tämligen okänd och skygg liten däggdjursart.
Hasselmusen har ett utpräglat nattligt levnadssätt och den förekommer i täta, lövrika biotoper
med välutvecklat buskskikt. Arten är fridlyst
och dess utbredning i landskapet minskar på
grund av människans ensidiga skogsbruk, vägar
och byggnationer.

Exempel på hasselmusbiotoper är
• buskrika, slyiga, hyggen och planteringar
• snåriga brynmiljöer och kantzoner
• kraftledningsgator

Fotograf, samtliga foton: Boris Berglund
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Hasselmusen
Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) hör till
familjen sovmöss, och går i vinterdvala. Hasselmusen är en trädklättrande, nattaktiv gnagare med
rödaktigt brungul päls, yvig och pälsklädd svans,
kort nos och små runda öron. De stora ögonen och
de långa, välutvecklade morrhåren är en anpassning
till att klara sig i mörker.
Kroppslängden är 6-9 cm och svansen 5-8 cm.
Vuxna hasselmöss väger ca 20 gram under sommaren, under hösten bygger hasselmusen upp sina
fettreserver och kan nästan fördubbla sin vikt inför
vintersömnen.

Livsmiljö
Hasselmusen är en skicklig klättrare, som rör sig
nästan uteslutande i buskar och undviker att gå på
marken. Det som utmärker hasselmusens biotopval är
tät vegetation, exempelvis tidigt successionsstadium
med mycket ”sly” på hygge eller plantering. Stor andel
ädellöv (framför allt ek), gärna mycket hassel, hallon,
björnbär eller andra bär för föda, samt högvuxen örnbräken eller Calamagrostis för bobygge. Solexponerade
lägen, som brynmiljö med tätt buskskikt är en trivsam
miljö för hasselmusen.
Ek, främst sådan ek som betats av älg och därmed
är tät och tuktad, utgör en boplatsfavorit för hasselmusen. Även täta smågranar i ett område med rikligt
inslag av löv, hallon och örnbräken, eller täta snår av
hallon och Calamagrostis kan utgöra utmärkta boplatser för hasselmusen.

Hasselmusen är fridlyst
Hasselmusen finns upptagen i EU:s direktiv om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
(Art- och habitatdirektivet). Medlemsstaterna
måste införa system för övervakning av oavsiktlig
fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som
finns förtecknade i direktivet. I Sverige har detta
lagstiftats om i Artskyddsförordningen.
Det är förbjudet att
• avsiktligt fånga eller döda hasselmöss,
• avsiktligt störa djuren, särskilt under deras
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder
• skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, även om det sker oavsiktligt.
Detta innebär att det i vissa fall kan krävas dispens
från Länsstyrelsen för att få förändra hasselmusens
livsmiljö. Är man osäker på vad som gäller och om
det finns risk för att påverka hasselmusen eller dess
miljö, bör samråd med Länsstyrelsen ske.
Hot
Hasselmusen är relativt sällsynt i Alingsås kommun, och dessvärre har dess utbredning minskat.
Orsaken till minskningen är
• urbanisering och vägbyggen
• intensiv skogsskötsel som röjer bort buskvegetation och ersätter ädellöv med gran
• borttagning av buskvegetation längs åkerkanter
och stengärden
• nedgrävning av kraftledningar

Parningstiden inträffar under maj och juni, men
ibland även senare under sommaren. Hasselmössen
utmärks av relativt lång livslängd och jämförelsevis
låg reproduktion. Enstaka individer kan bli upp
till 4-5 år, vilket är en mycket hög ålder för smågnagare. I Sverige producerar hasselmusen vanligen
endast en kull per år, med en kullstorlek på 4-5
ungar, i sällsynta fall upp till sju ungar.
Hasselmusens föda är till övervägande delen vegetabilisk och består till största delen av bär men också
knoppar, skott, frukter, ekollon och nötter, hasselmusen har även observerats jaga insekter.
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Yttrande över förslag till
upphävande av detaljplan,
del av Vässenbo 1:35 (MR
2018-2725) (MR 20182725)
4
2018.036 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-07
Sture Alexandersson

Miljöskyddsnämnden

2018.036 MN

Yttrande över förslag till upphävande av detaljplan, del av
Vässenbo 1:35 (MR 2018-2725)
Ärendebeskrivning
Syftet med upphävande av detaljplanen är att ge möjlighet att pröva byggande av enstaka
nya enbostadshus. Planområdet ligger i del av den gamla fastighetsbeteckningen Vässenbo
1:35 tillsammans med ett flertal mindre fastigheter. Ett flertal fastigheter är taxerade som
lantbruksenhet. Vässenbo 1:35 har numera fastighetsbeteckningen Ingared 4:46.
Beredning
Den gällande detaljplanen (f.d. avstyckningsplan från 1947) har bara en bestämmelse (som
tillkom år 1987): ”Enligt PBL 5 kap. 8 § 1och 17 kap. 14 § gäller förbud att inom
ifrågavarande område utan tillstånd av länsstyrelsen verkställa nybyggnad, innan avlopp för
området anordnas”. Inom området finns fyra befintliga bostäder. Dessa påverkas inte av ett
eventuellt upphävande av detaljplanen.
Planområdet består av dels odlad mark dels av skogsbeklädd kuperad mark. Enligt 3 kap. 4
§ miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas ur bruk om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Strandskydd råder i större delen av planområdet, dvs 200 meter från strandlinjen sjön
Sävelången. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att inget av de sex särskilda
skälen till dispens enligt miljöbalken 7 kap. 18c § är i dagsläget möjligt att tillämpa.
Miljöskyddsnämnden har i maj månad år 2018 via ett delegationsbeslut fattat beslut om
tillstånd för inrättande av ett enskilt avlopp i planområdet. Området där avloppet ska, eller har
placerats, ligger utanför strandskyddat område.

Miljöskyddskontorets synpunkter
Miljöskyddskontoret ser inga hinder mot att detaljplanen upphävs om brukningsvärd
jordbruksmark skyddas enligt 3 kap. 4 §. Om byggnation planeras i strandskyddat område
krävs en strandskyddsdispens inom ramen för gällande detaljplan, tillika om detaljplanen
upphävs.
Om planen upphävs och en byggnation påbörjas som kräver utsläpp av spillvatten fodras
tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning. Miljöskyddskontoret prövar ansökan för
inrättande av enskilda avloppsanläggningar inom ramen för delegationsbeslut. Prövningen
görs i det enskilda fallet men är ingen garanti att tillstånd kan beviljas även om så ofta är
fallet.
Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
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Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden har ingen erinran mot att detaljplanen upphävs om brukningsvärd
jordbruksmark skyddas enligt 3 kap. 4 §.

Beslutsunderlag: Kartor och Planbeskrivning

Beslutet ska skickas till
SBN

Anna Ebbesson
Avdelningschef

Sture Alexandersson
Miljöskyddsinspektörl
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Fastighet
Adress (översikt)
Areal information
Ursprung / tidigare beteckning
Samfällighet/Gemensamhetsanläggningar
Delägande fastigheter
Fastighetsrättsligt (översikt)
Fastighetsrättsligt (information samt berörkrets)
Fastighetsrättsligt (pågående ärenden)
Fastighetsrättsligt (övrigt)
Avskild mark
Avregistrering
Ändamål/Förvaltning

Plan (översikt)
Hänvisning

Inteckning
Taxering (översikt)
Taxering (övrigt)
Samtaxerade registerenheter
Värderingsenhet
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Lantbruk
Skog
Skogsimpedimentsmark
Åkermark
Betesmark
Ekonomibyggnad
Byggnad på övrigt kraftverk
Mark på övrigt kraftverk
Byggnad på vattenfallsenhet
Mark på vattenfallsenhet
Småhusmark
Småhusmark lantbruk
Småhusbyggnad
Småhusbyggnad på lantbruk
Hyreshusmark för bostäder
Hyreshusmark för lokaler
Hyreshusbyggnad för bostäder
Hyreshusbyggnad för lokaler
Täktmark
Industrimark
Industribyggnad värderad enligt produktionskostnadsmetoden
Produktionslokal värderad enligt avkastningsmetoden
Kontor värderat enligt avkastningsmetoden
Lager värderat enligt avkastningsmetoden
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Industribyggnad under uppförande
Areal skogsmark (rest.)

Byggnad (översikt)
Befolkning
ByggReda
Extens
MiljöReda
WebDEB
EDP Future
EDP Vision
Castor
Fastighet (övrigt)
Registerenhet
Fastighet status:
Kommun:
Uppgift om tomträtt:
Har 3D-områden:
Urholkas av 3D-områden:
Ägarlägenhetfastighet:

Levande

Urholkas av
ägarlägenhetfastighet:
Tätort/Stadsdel:

N

Alingsås

N
N
N

Objekttyp:
Preliminär typkod:
Nyckelkod:
Allmän del senast ändrad:
Inskrivningsdel senast ändrad:
Aktualitetsdatum
inskrivningsdelen:
Unik identitet:
Tomtnummer:

Kommentarer
Redovisning rättigheter ofullständig:
Andelar samfällighet ofullständig:
Jordnatur krono:
Delägande fastigheter ofullständig:
Allmän del ofullständig:
Allmän del under ajourföring:
Inskrivningsdel ofullständig:
Inskrivningsdel under ajourföring:
Äldre tomträtt:

N
N
N
N
N
N
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Fastighet

20181127

909a6a6f-3149-90ec-e040ed8f66444c3f

Oklara inskrivningsförhållande:
Ej ajourförd efter LM avisering:
Andelstal avser utförande/drift:
Andelstal avser drift:
Styrelse får ändra andelstal:
Beräknat andelstal:

Anmärkning
Koordinat/Areal
Mediankoordinat
Historik
Distriktsnamn
Information
Områdesinformation
Registerkarta
Ajourförande myndighet
Status på lantmäteriförättning
Pågående ärenden
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-616258

Dnr 2018.128 211
Samrådshandling

Upphävande av detaljplan B 124A för del av Vässenbo 1:35, Hansalandsvägen

Planbeskrivning 2018-11-xx Koncept
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1. Inledning
Syfte

Syftet med upphävandet av planen är att ge möjlighet att pröva
byggande av enstaka nya enbostadshus.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning. Den har ingen rättsverkan
utan ska underlätta förståelsen av upphävandet av planen.
Efter ett samrådsskede upprättas en Samrådsredogörelse med samtliga
skriftliga synpunkter på förslaget.
Efter ett skede med granskning av planen upprättas också ett
Granskningsutlåtande. En övrig handling är en Fastighetsförteckning.

Läge och areal

Planområdet ligger mellan Ingared och Norsesund. Planområdet är cirka
6,4 ha.

Markägare

Marken är privatägd.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Planen har funnits med i Samhällsbyggnadsnämndens planbeställning
sedan 2008 men i kategorin ”Övriga”, dvs. planer som påbörjas när
resurser finns. 2018-05-14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en
ny planprioritering där aktuell plan angavs som nr 2 bland nya planer.

Detaljplan

För området gäller följande detaljplan godkänd som avstyckningsplan av
länsstyrelsen 1947-02-11: B 124A för del av Vässenbo 1:35 (denna
fastighet har numera beteckningen Ingared 4:76).
Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan.

Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en central roll i Västsveriges
utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
Alingsås har 42000 invånare år 2019”. En av tre huvudstrategier för
genomförandet är Boende och i en bostadspolicy anges att
bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende,
lågbudgetboende, marknära boende samt boende på landet.

Översiktsplanen

I fördjupning av översiktsplanen för Hemsjö-Ingared (antagen 1998-0325) har området beteckningen ”Enstaka komplettering kan prövas i
förhandsbesked, som regel kommunalt VA”. Föp:en kommer att ersättas
av det nya förslaget till kommuntäckande ÖP när den antagits. I den nya
ÖP:n har nästan hela det nu aktuella planområdet beteckningen
”Strandskydd”. I en liten del finns beteckningen ”RFSK - Sparsam
komplettering med bostäder med hänsyn till kulturmiljön”. Planförslaget
överensstämmer med översiktsplanen.

Program

Enligt plan- och bygglagen 5:10 kan kommunen, om man bedömer att
det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu aktuell
detaljplan inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs.
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3. Förutsättningar och förändringar
Bebyggelse
Eventuella nya bostäder

Den gällande detaljplanen (f.d. avstyckningsplan) som godkändes år
1947 har bara en bestämmelse: ”Enligt PBL 5 kap. 8 § 1 och 17 kap. 14
§ gäller förbud att inom ifrågavarande område utan tillstånd av
länsstyrelsen verkställa nybyggnad, innan avlopp för området
anordnats”. Under de mer än 70 år som gått sedan avstyckningsplanen
godkändes har bl.a. nedanstående hänt som påverkar möjligheten att
bygga eventuella nya bostäder.

Strandskydd

1975 infördes strandskydd i lagstiftningen. Det gjordes undantag för
gällande detaljplaner men inte för denna avstyckningsplan som var den
status planen för området hade då. Strandskydd råder därför inom i stort
sett hela aktuellt planområde (200 m utvidgat strandskydd). Syftet med
strandskyddet är numera att både tillgodose allmänhetens friluftsliv samt
att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. I miljöbalken 7 kap
anges särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet, men troligen
kan inget av de sex skäl som anges vara möjligt att tillämpa i det nu
aktuella området.

Sjön
Sävelången

Strandskyddsområde

Detaljplan

PBL

1987 infördes plan- och bygglagen (PBL) och med stöd av den blev
avstyckningsplanen en detaljplan med ovanstående planbestämmelse.

Avlopp

För 70 år sedan var den enda tekniskt tillfredsställande lösningen att
anordna gemensam avloppsanläggning för hela området. Idag finns olika
enskilda lösningar och miljöskyddskontoret har 2018-05-16 givit
avloppstillstånd för ett minireningsverk för en ny bostad på en del av
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Ingared 4:76 enligt nedan (den bostaden plus eventuellt någon enstaka
bostad till bedöms totalt kunna tillkomma om nu aktuellt upphävande av
detaljplan vinner laga kraft).
Föreslaget nytt hus

Ingared 4:76

Befintliga bostäder

Inom planområdet finns fyra befintliga bostäder. Dessa påverkas inte av
ett eventuellt upphävande av den nu aktuella detaljplanen med
bestämmelsen som gäller vid nybyggnad.

Service

Förskola, skola och livsmedelsbutik finns i Ingareds centrum på ca 800
meters avstånd från det föreslagna nya huset.
Natur

Mark och vegetation

Planområdet består dels av odlad mark, dels av skogbeklädd mer
kuperad terräng. Vegetationen består huvudsakligen av ekskog och
triviallövskog.

Radon

Det föreslagna nya huset på Ingared 4:76 ligger inom normalriskområde
för radon. Bostadsbyggnad 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 dock den som
ska bygga.

Fornlämningar

En fyndplats för fornlämningar finns i en strandkant inom planområdet.
Riksintressen

Riksintresse

Planområdet ligger inte i närheten av något riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård eller kommunikationer.
Vägar

Trafik

Vägar finns utbyggda inom planområdet.

Kollektivtrafik

Busshållplatser finns längs Norsesundsvägen på ca 500 meters avstånd.
Teknisk försörjning

Vatten/avlopp

Enskilda anläggningar prövas av miljöskyddskontoret.
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El

El distribueras av Vattenfall.
4. Konsekvenser

Allmänt

Ett upphävande av gällande detaljplan innebär att prövning av byggande
av enstaka nya enbostadshus kan komma att ske. Strandskydd råder
inom i stort sett hela aktuellt planområde och det bedöms inte finnas
särskilda skäl att beakta för att ge dispens från strandskyddet. Endast ett
par nya bostäder kan komma att prövas och konsekvenserna av detta
blir ytterst små.
Hållbar utveckling

Ekologiska
konsekvenser

Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svåra att
påverka. Exploateringen sker dock i ett relativt bra kommunikationsläge
med närhet till kollektivtrafik och förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Sociala
konsekvenser

Exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse ger ett socialt
sammanhang och förbättrar också underlaget för service av olika slag.

Ekonomiska
konsekvenser

Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre
byggkostnader.
Miljö

Naturmiljö

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

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull
miljö.

Miljökvalitetsnormer

Planen innebär inte att miljökvalitetsnormer inte följs.

Trafikbuller

Eventuella nya bostäder kommer inte att lokaliseras vid någon genomfartsväg med ljudnivåer som inte bör överskridas.
Behovsbedömning

Ställningstagande

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § för aktuell detaljplan. Kommunen har
bedömt att ett upphävande av gällande detaljplan inte medför någon
betydande miljöpåverkan. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planområde.
5. Administrativa frågor
Gällande detaljplan upphävs den dag då beslutet att anta nu aktuell plan
vinner laga kraft.

PBL-version

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) som gäller från år 2015 används
vid handläggningen av detaljplanen.

Handläggning

Planprövningen sker med utökat förfarande eftersom förslaget kan vara
av betydande intresse för allmänheten. I samband med upphävandet av
detaljplanen för Vässenbo 1:70 beslutade länsstyrelsen 2005-06-01 ”att
frågan om upphävandet av detaljplanen inte är av så ringa intresse från
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allmän synpunkt att det föreligger förutsättningar för att tillämpa ett enkelt
planförfarande”.
Skillnaden mot standardförfarandet är att en kungörelse görs innan
planarbetet inleds med ett samråd och att en samrådsredogörelse
upprättas efter samrådet där samtliga skriftliga synpunkter redovisas.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter kan planen komma att antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Plankostnader

Ett planavtal är upprättat med ägaren till Ingared 4:76 om kostnaderna
för planarbetet.
6. Genomförande
Exploatör ansvarar för att prövning sker av eventuella nya bostäder. Om
tillstånd för vatten och avlopp samt bygglov beviljas ansvarar exploatör
för alla kostnader.
Planavdelningen

Hans Nerstu
Planarkitekt

Antagandedatum:
Lagakraftdatum:
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Miljöskyddsnämndens
synpunkter rörande
överklagan av beslut på
fastighet i ärende
StängselgenombrottKärrbogärde (MR 20172698)
5
Page 52 of 127

2018.025 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-07
Sture Alexandersson

Miljöskyddsnämnden

2018.025 MN

Överklagan av miljöskyddsnämndens beslut om att avsluta
ärendet utan krav på åtgärd (MR 2017-2698)
Ärendebeskrivning
XX har överklagat Miljöskyddnämndens beslut § 62 2018.025 MN.
Beredning
XX har följande argument till överklagandet: Enligt i ärendet översänd lagaskifteskarta, finns
det en allmän väg inritad i kartan. X hävdar att så länge inte denna uppgift är oemotsagd
gäller denna uppgift. Med andra ord har inte fastighetsägaren rätt att stänga av denna väg
för allmänheten.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Miljöskyddskontoret har följande synpunkter i ärendet:



XX är inte part i ärendet. Han överklagar ärendet i egen sak, d.v.s. han åberopar inte
att han företräder någon organisation eller är granne med fastigheten Pålstorp 1:3.
Den allmänna vägen enligt lagaskifteskartan är idag en skogsstig. Någon allmän
trafik har knappast varit aktuell under modern tid. En allmän väg har dessutom en
annan betydelse idag jämfört med förra sekelskiftet. Det framgår heller inte vem som
kan vara väghållare förutom fastighetsägaren.

Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Miljöskyddskontoret synpunkter är Miljöskyddsnämndens yttrande över överklagan av beslut
§ 62 2018.025 MN.

Bilaga: Överklagan av beslut § 62 2018.025 MN

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna Ebbesson
Avdelningschef

Sture Alexandersson
Miljöskyddsinspektör
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Upphävande av
Miljöskyddsnämndens
beslut, § 23, 2006, om
riktlinjer för yttrande (MR
2018-2452)
6
2018.037 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-19
Sture Alexandersson

Miljöskyddsnämnden

2018.037 MN

Upphävande av Miljöskyddsnämndens beslut, § 23, 2006,
om riktlinjer för yttrande (MR 2018-2452)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden beslutade år 2006 om riktlinjer för yttranden till dåvarande plan &
Bygg/Byggnadsnämnden i samband med ny- och ombyggnation av bostadshus. Riktlinjerna
som rör bl.a. enskilda avlopp, buller och elektromagnetiska fält, är föråldrade och är
irrelevanta i många stycken och därför behöver beslutet upphävas.

Beredning
Miljöskyddsnämndens beslut MN § 23 med rubriken Riktlinjer för yttrande till Plan & Bygg
som avges i samband med ny- och ombyggnation av bostadshus, gäller riktlinjer för
yttranden till Samhällsbyggnadsnämnden vid ny-, om- och tillbyggnadsärenden. Riktlinjerna
rör följande områden:







Avlopp
Trafikbuller och vibrationer
Kraftledningar
Miljöstörande verksamhet i allmänhet
Buller från industrier
Befintliga verksamheter som kan orsaka olägenheter i form av buller, lukt, skadedjur,
allergener mm (Hästhållning och Annan djurhållning).

Miljöskyddskontorets synpunkter
Inledningsvis ges här en kort resumé över de tillfällen som miljöskyddskontoret får anledning
att ge synpunkter i samband med ny- och ombyggnation av bostadshus:
Samhällsbyggnadskontoret skickar veckovis en lista på aktuella lovärenden, t ex ansökan
om brandfarlig vara eller mark- eller bygglov, till miljöskyddskontoret. Miljöskyddskontoret
granskar denna lista och meddelar Samhällsbyggnadskontoret om uppgifter som kan vara av
betydelse vid prövningsprocessen. Om det finns ärenden som påverkar en verksamhet där
miljöskyddskontoret bedriver tillsyn eller har annan viktig betydelse begär
miljöskyddskontoret en remiss. Miljöskyddsnämnden meddelar därefter via ett
delegationsärende ett yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.
I detaljplanearbetet ingår miljöskyddskontoret i en arbetsgrupp. Miljöskyddskontoret
informerar Miljöskyddsnämnden i ett tidigt skede om förslag till ny detaljplan. Om
miljöskyddskontoret inte är överens med samhällsbyggnadskontoret om detaljer som berör
Miljöskyddsnämndens tillsyns- och prövningsansvar föreslår miljöskyddskontoret att
Miljöskyddsnämnden yttrar sig i ärendet.
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Riktlinjerna i Miljöskyddsnämndens beslut är i många stycken föråldrad och irrelevant. Nedan
anges skäl till miljöskyddskontorets ståndpunkt:

Avlopp
Miljöskyddsnämnden har beslutat om riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar. Riktlinjerna
som är reviderade senast år 2017 (MN § 25) tillämpas av miljöskyddskontoret till skillnad mot
riktlinjerna i beslut MN § 23 år 2006. Riktlinjerna i MN § 23 år 2006 är irrelevanta i detta
sammanhang t ex att i Lövhult ”inte tillåta nya avloppsanläggningar om sökanden inte kan
visa på nollutsläpp till yt- eller grundvatten”.

Trafikbuller och vibrationer
När det gäller riktvärden från trafikbuller är situationen idag något komplex. Regeringen har
beslutat om en förordning om trafikbuller vid byggande av bostäder. Här anges bullernivåer
från väg- och spårtrafik som inte bör överskridas, exempelvis 60 dBA ekvivalent buller vid
fasad på en bostad mer än 35 m2. Förordningen ska tillämpas vid upprättande av
detaljplaner men även vid ansökan om bygglov eller förhandsbesked om bostaden ska
byggas i en befintlig detaljplan och det saknas bullerbestämmelser i planen eller om den
sökta bostaden ligger utanför detaljplanerat område.
De riktvärden för vibrationer som angivits i beslut MN § 23 år 2006 är hämtade från
Naturvårdsverkets och dåvarande Banverkets publikation Buller och Vibrationer från
spårbunden linjetrafik. Riktvärdet är ett planeringsmål som långsiktigt bör eftersträvas för att
klara en god miljökvalitet vid bostäder och vårdlokaler. Publikationen tar även upp
åtgärdsnivåer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av bana samt befintlig miljö.
Åtgärdsnivåerna är satta i två kategorier, Övervägande av åtgärd samt Högsta acceptabla
värden.
Att åtgärda vibrationer är oftast kostnadskrävande. En ”vanlig” åtgärd av Trafikverket är att
lösa in en fastighet vid väsentlig ombyggnad av bana om riktvärdet överskrider Högsta
acceptabla värde (1,0 mm/s).

Kraftledningar
Alingsås miljömål 2011-2019 har miljömålen delats in i följande tre huvudområden:




Rik natur
Friskt vatten
Det goda samhället

För området Det goda samhället finns ett Övergripande mål som säger ”Den bebyggda
miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö också ur ett ekologiskt perspektiv, både
utomhus och inomhus”. Kopplat till detta övergripande mål fanns ett detaljerat mål 20112013 som formulerades ”Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 µT (mikro tesla) för magnetfält
klaras”. Detta detaljerade miljömål har med andra ord upphört.
De riktvärden som finns idag är Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning
av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, SSMFS 2008:18. Riktvärdena är
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frekvensbundna och delas in i Grundläggande begränsningar och Referensvärden.
Referensvärden är mätbara storheter som är härledda ur de grundläggande
begränsningarna. Magnetfältet för exempelvis 50 Hz (frekvensen i det svenska elnätet) är
referensvärdet 100 µT.
Utöver nämnda riktvärden från magnetfält finns Myndigheternas försiktighetsprincip om
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält: ”Om åtgärder, som generellt minskar
exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter
att reducera fält som avviker starkt från vad som anses som normalt i den aktuella miljön.
När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter
att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas”.

Miljöstörande verksamhet i allmänhet
Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete, 1995:5 (i beslut MN § 23 år 2006 anges den
felaktiga beteckningen 1995:2) anger skyddsavstånd som bör tillämpas vid byggande av
bostäder intill miljöstörande verksamheter och viceversa. Publikationen hänvisar till numera
upphävda författningar men kan i den mån uppgifterna fortfarande är aktuella och relevanta
utgöra ett stöd i det enskilda fallet. Boverket utreder hur publikationen ska ersättas.
Vid ett flertal fall kan man ifrågasätta skyddsavstånden eftersom många verksamheter har
generellt förbättrats miljömässigt och nyare utredningar har visat på ett bättre underlag för
bedömning av skyddsavstånd.

Buller från industrier
Naturvårdsverkets allmänna råd Externt industribuller SN-AR 1978:5 har upphört. Nu gäller
Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538 april
2015

Hästhållning och annan djurhållning
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter, främst med tanke
på hästallergen, mellan hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse.
Detta avstånd ska ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall, vid
planärenden eller placering av bebyggelse eller hästverksamheter samt vid
klagomålsärenden.
Boverket har gett ut Vägledning för planering för och invid djurhållning, rapport 2011:6. I
dokumentet nämner verket att avsnittet om djurhållning (9.2) i Bättre plats för arbete har
upphävts. Vägledningen innehåller inga skyddsavstånd med skälet att skyddsavstånd är
svåra att praktisera i praktiken. I ett ärende rörande klagomål på lukt och flugor har Markoch miljööverdomstolen i mål 2007-M 8448 avkunnat dom att när en fastighet var belägen i
utpräglad landsbygdsmiljö och då störningarna inte var så allvarliga var det ej motiverat att
förbjuda hästhållningen. Ett skyddsavstånd om 20 meter föreskrevs dock.
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Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden upphäver Miljöskyddsnämndens beslut MN § 23 år 2006. Bedömningar
i lovärenden och i plansammanhang från Samhällsbyggnadskontoret ges av
miljöskyddskontoret utifrån aktuella riktlinjer, riktvärden, vägledningar och relevanta rättsfall.
Ärenden som kräver ett ställningstagande av Miljöskyddsnämnden initieras av
Miljöskyddskontoret.

Bilagor:

Riktlinjer för yttrande till Plan & Bygg som avges i samband med ny- och
ombyggnation av bostadshus, MN § 23 år 2006.
Riktlinjer för enskilda avlopp, senast reviderad 2017-05-11 MN § 25.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anna Ebbesson
Avdelningschef

Sture Alexandersson
Miljöskyddsinspektör
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Miljö skyddsnämnden

Sida 18

Protokoll
2006-04-04
MN § 23

2006-0297, DIA 884

Riktlinjer fö r yttrande till Plan & Bygg som avges i
samband med ny- och ombyggnation av bostadshus
Ärendebeskrivning
Miljö skyddskontoret har tagit fram rutinbeskrivning fö r kontorets agerande med
anledning av remiss från Plan- och byggkontoret gä llande ny-, om- och
tillbyggnad av bostadshus. Rutinbeskrivningen, innehåller en rad
stä llningstaganden som nä mnden behö ver ta stä llning till innan den kan bö rja
tillä mpas. Grunderna fö r stä llningstagandena finns nä rmare beskrivna i
rutinbeskrivningen.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ä rendet 2006-03-27, § 20.
Miljö skyddsnämndens beslut
Miljö skyddsnä mnden beslutar att fö ljande riktlinjer anvä nds vid yttranden till Plan
& Bygg / Byggnadsnä mnden som avges i samband med ny- och ombyggnation
av bostadshus:
Avlopp
I den VA-strategi som ska ligga till grund fö r hur VA-frågorna ska hanteras i
kommunen, ingår fö ljande problemområden: Sundet, Skä mningared, Hulabä ck,
Saxebä cken, Vä stra Bodarna vä ster om jä rnvä gen, Bjö rkekä rr, Erska lunde,
Hö gen-Vä ssenbo, Edsås och Skaftared, Nä rsbo, Nolhagen, Simmenä s,
Långareds kyrkby och Lö vhult. Inom dessa områden kan det bli aktuellt med
planlä ggning och anordnande av kommunalt eller gemensamt avloppsnä t. Fö r
dessa områden ska vi i avvaktan på en gemensam lö sning inte tillåta nya
avloppsanlä ggningar om sö kanden inte kan visa på nollutslä pp till yt- eller
grundvatten. Fö r befintliga hus som byggs om eller till och som har en befintlig
avloppsanlä ggning gä ller att avloppsanlä ggningens funktion ska vara sådan att
belastningen på yt- och grundvatten inte tillåts ö ka.
Trafikbuller och vibrationer
Vid bedö mning av trafikbuller ska riktvä rden enligt Infrastrukturpropositionen
1996/97:53 och faststä llda av riksdagen tillä mpas.
Fö ljande riktvä rden gä ller fö r vä gtrafikbuller vid nybyggnation av bostad:
•
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
•
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
•
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
•
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Miljö skyddsnämnden

Sida 19

Protokoll
2006-04-04
MN § 23

Blad 2

Fö ljande riktvä rden gä ller fö r buller från spårbunden trafik vid nybyggnation av
bostad:
•
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
•
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
•
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad
•
60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i ö vrigt
•
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Vid bedö mning av vibrationer från spårbunden trafik ska Banverkets riktvä rden
fö r miljö kvalité tillä mpas.
Fö ljande riktvä rden gä ller fö r vibrationer från spårbunden trafik vid
nybyggnation av bostad:
Vibrationsnivå
Hastighet
Acceleration
RMS (1–80 Hz)
0,4 mm/s
14 mm/s2
Fö r kä nsliga byggnadslä gen ska i yttrande anges att vibrationsmä tning bö r ingå i
kontrollplanen.
Kraftledningar
Som riktvä rde fö r magnetfä lt från kraftledningar ska 0,2 µ T tillä mpas. Magnetfä lt
från kraftledning understiger 0,2 µ T om nedanstående avstånd tillä mpas:
Ledningsspänning, KV

Avstå nd (m) frå n kraftledning fö r
ett magnetfält på 0,2 µ T

10
40
130
220
400

10-15
20-30
40-80
80-120
>150

I de fall man ö nska bygga nä rmare kraftledning ä n ovan angivna avstånd, ska
sö kande redovisa kraftbolagets berä kning av magnetfä ltet från den aktuella
ledningen på den aktuella platsen.
Miljö stö rande verksamhet i allmä nhet
Nä r ny bebyggelse planeras nä ra en miljö stö rande verksamhet ska vä gledning
hä mtas bl.a. i Boverkets allmä nna råd 1995:2 ”Bä ttre plats fö r arbete”. Fö r olika
verksamheter varierar rekommenderat skyddsavstånd mellan 50 m upp till mer
ä n 1000m.
Buller från industrier
NV anger i ”Externt industribuller – allmä nna råd” SN-AR 1978:5 riktvä rden fö r
buller från miljö stö rande verksamhet vid nyetablering av verksamhet. Dessa
riktvä rden ska tillä mpas ä ven fö r ny bebyggelse vid befintlig miljö stö rande
verksamhet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Blad 3

Områdesanvä ndning

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Hö gsta ljudnivå i
dBA- lä ge
"FAST"

Dag kl 07-18 Kvä ll kl 18-22
samt sö ndag
och helgdag kl
07-18

Natt kl 22-07

Momentana ljud
nattetid kl 22-07

Bostä der och
rekreationsytor i
bostä ders grannskap
samt utbildningslokaler
och vårdbyggnader.

50

45

40

55

Områden fö r fritidsbebyggelse och rö rligt
friluftsliv dä r
naturupplevelsen ä r en
viktig faktor.

40

35

35

50

Befintliga verksamheter som kan orsaka olä genheter i form av buller, lukt,
skadedjur, allergener mm.
Hä sthållning
Vid bebyggelsekoncetration (10 bostä der som ligger nä ra varandra) ska fö ljande
riktvä rden tillä mpas fö r avstånd till hä sthållning som ä r av stö rre omfattning
(minst 10 hä star):
Avstånd till stall, gö dselstad
100-200 m
Avstånd till hagar
50-100 m
Vid nybyggnad av enstaka bostä der på landsbygden kan man acceptera ett
kortare skyddsavstånd:
Avstånd till stall, gö dselstad
ca 100 m
Avstånd till hagar
50 – 75 m
Om antalet hä star ä r mindre ä n 10 kan man vid nybyggnad av enstaka
bostadshus på landsbygden medge ett kortare skyddsavstånd:
Avstånd till stall, gö dselstad
ca 50 m
Avstånd till hagar, paddock
ca 25 m
Fö reslagna riktvä rden fö rutsä tter att djurhållningen bedrivs på ett sä tt så att
olä genheter i mö jligaste mån undviks. Ovanstående riktvä rden ska utgö ra en
vä gledning, men vid varje prö vning måste riskerna fö r olä genheter bedö mas från
fall till fall.
Fö r nybyggnad i planlagda områden bö r MK i sitt yttrande erinra om att risk finns
fö r att olä genhet uppkommer om skyddsavståndet understiger 100 m.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Miljö skyddsnämnden
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Blad 4

Annan djurhållning
Hållande av andra djurslag ä n hä st kan också innebä ra avvikelse från
ovanstående riktvä rden. Vid hållande av exempelvis hö ns eller svin ska
minimiavstånd på upp till 500 m ö vervä gas. Fö r hundgård fö reslås riktvä rdet 200
m till bostad.

Exp:

Mk (digitalt)
Akten

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, § 88
Reviderade 2007-05-29, MN § 44
Reviderade 2009-03-31, MN § 20
Reviderade 2013-12-10, MN § 59
Reviderade 2017-05-11, MN § 25

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar
Lagstiftning
Miljöbalken
Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten.
Spillvatten från hushåll är en typ av avloppsvatten som innehåller bland
annat, bakterier, virus och näringsämnen. Avloppsvatten ska enligt
miljöbalken 9 kapitlet 7 § avledas och renas eller tas omhand så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För hushåll
inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp görs detta
genom anslutning till det kommunala avloppsnätet. För hushåll inom
samfälligheter kan rening av avloppsvatten ske i en
gemensamhetsanläggning.
Finns det inte möjlighet att ansluta avloppsvattnet till det kommunala
avloppsnätet eller annan gemensamhetsanläggning ska det renas i en
enskild avloppsanläggning. Med enskild avloppsanläggning avses
exempelvis en trekammarbrunn med infiltration, markbädd eller
minireningsverk. Det förekommer även att avloppsvatten samlas upp i en
sluten tank.
De flesta enskilda avloppsanläggningar kräver tillstånd från kommunens
miljöskyddsnämnd, enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899). Några typer av anläggningar, exempelvis
anläggningar utan anslutning av WC, kräver på vissa platser i kommunen
endast skriftlig anmälan till miljöskyddsnämnden.
Havs-och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17
Allmänna råd är Havs-och vattenmyndighetens tolkning av gällande
lagstiftning och innehåller generella rekommendationer om tillämpning av
lagar och regler.
Enligt dessa råd är det upp till miljöskyddsnämnden i respektive kommun att
bedöma i vilka områden i kommunen som det ställs strängare reningskrav,
hög skyddsnivå. I övriga områden gäller normal skyddsnivå. Man utgår
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från att behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd
och miljöskydd.
Eftersom en rimlighetsbedömning alltid ska göras när man bedömer vilka
krav som ska ställas, kommer de högre reduktionskraven i de allmänna
råden främst att tillämpas vid nyetablering av enskilda avloppsanläggningar.
I kommunens vattenskyddsområden tillämpas dock som regel alltid hög
skyddsnivå avseende hälsoskydd.
Strategiska dokument
De strategiska dokument som styr arbetet vid handläggningen av enskilda
avlopp i Alingsås kommun är:
 Strategi för vatten och avlopp i Alingsås kommun
 Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Normal skyddsnivå
För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå för miljöskydd, enligt Havsoch vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 måste avloppsanordningen
uppfylla följande kriterier:
 Avloppsanordningen är i den mån det behövs försedd med larm om
det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar
 Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk
för smitta eller annan olägenhet
 Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på
fastigheten, ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt
 Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier skall används
 Avloppsanordningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion av
organiska ämnen (mätt som BOD7)
 Avloppsanordningen förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor
(tot-P)
 Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur
avloppsfraktioner eller andra restprodukter
 Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet
för djur
Anläggningar som bedöms uppfylla kraven på normal skyddsnivå för
miljöskydd:
 Minireningsverk med efterpolering
 Slamavskiljning med efterföljande infiltration
 Slamavskiljning med efterföljande markbädd och kompletterande
fosforrening/efterpolering
 Urinseparerande WC med separat uppsamling av urin, med övrigt
spillvatten till slamavskiljning med efterföljande markbädd eller
infiltration
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WC till sluten tank och BDT-vatten till slamavskiljning med
efterföljande markbädd eller infiltration

Vid renovering eller förbättringar av befintliga anläggningar tillämpas som
regel normal skyddsnivå avseende miljöskydd. I kommunens
vattenskyddsområden krävs alltid hög skyddsnivå avseende hälsoskydd.
Vid nya WC-utsläpp krävs hög skyddsnivå om avloppet ligger inom ett
område med hög skyddsnivå.
Hög skyddsnivå
För att uppfylla kraven på hög skyddsnivå miljöskydd, enligt Havs- och
Vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17, måste avloppsanordningen
utöver kraven som gäller för normal skyddsnivå även uppfylla följande
kriterier:
 Avloppsanordningen förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor
(tot-P)
 Avloppsanordningen förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve
(tot-N)
 Ytterligare krav utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas
för att uppnå en hög nivå för hälsoskydd. Exempelvis kan det finnas
behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer
svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till
reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet.
Anläggningar som bedöms uppfylla kraven på hög skyddsnivå miljöskydd:
 Minireningsverk med efterpolering
 Slamavskiljning med efterföljande infiltration, under förutsättning att
jordmaterialet består av ett mäktigt sandlager med stort avstånd till
grundvattnet
 Sluten tank för WC/komposterande toalett, BDT-vatten till
slamavskiljning med efterföljande infiltration eller markbädd
 Urinseparerande WC med separat uppsamling av urin, övrigt
spillvatten till slamavskiljning med efterföljande infiltration eller
markbädd.
Anläggningar som bedöms uppfylla kraven på hög skyddsnivå för
hälsoskydd:
 Minireningsverk med efterpolering som har dokumenterad effekt att
rena bakterier så att det uppnår minst god badvattenkvalitet på
utgående vatten från reningsverket
 Slamavskiljning med efterföljande infiltration
 Slamavskiljning med efterföljande markbädd och kompletterande
fosforrening/efterpolering
 Sluten tank för WC/komposterande toalett, BDT-vatten till
slamavskiljning med efterföljande infiltration eller markbädd
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Urinseparerande WC med separat uppsamling av urin, övrigt
spillvatten till slamavskiljning med efterföljande infiltration eller
markbädd.

Område där hög skyddsnivå krävs
I följande områden krävs hög skyddsnivå för hälsoskydd vid inrättande av
enskilda avlopp:
 Kommunens vattenskyddsområden (enligt de kartor som tillhör
skyddsföreskrifterna för Färgen, Ömmern, Sollebrunn, Gräfsnäs
Magra och Ödenäs )
I följande områden krävs hög skyddsnivå både miljöskydd och
hälsoskydd vid inrättande av enskilda avlopp:
 I tillrinningsområde till sjöarna Anten och Mjörn dock längst 500 m från
sjöarnas strandlinje.
 500 meter på båda sidor Mellbyån och Säveån
 100 meter på båda sidor om bäckarna; Loobäcken, Mörlandaån,
Iglasjöbäcken, Vängaån, Vikarydsbäcken, Olstorpabäcken,
Risabäcken, Holmabäcken, Stenbäcken, Kampetåbäcken,
Trulsabäcken, Kampagårdsbäcken, Fjällsjöbäcken/Saxebäcken,
Kärrbobäcken och Forsån
 Västra bodarna, de delar som inte har kommunalt avlopp
 Inom 100 meter från Stora Fjällsjöns badplats
 Områden med grundvattenmagasin med mycket stor eller stor
sårbarhet
 Område där det enligt 2 § ”Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön” krävs tillstånd att inrätta
avloppsanläggning för BDT-vatten
Område där kommunalt VA planeras
I följande områden är det aktuellt med kommunalt VA. I dessa områden bör
inga tillstånd ges till nyetablering av enskilda avlopp. För befintliga hus med
konstaterad olägenhet på grund av utsläpp av avloppsvatten, kan nämnden
bevilja tidsbegränsat tillstånd för sluten tank till dess att anslutning till
kommunalt avlopp är möjlig. Följande områden berörs:









Sundet
Skämningared
Svanvik
Alingsås-Hulabäck
Lygnared
Saxebäcken
Simmenäs (udden)
Västra bodarna
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Områden med gemensamhetsanläggningar
I områden med gemensamhetsanläggningar för avloppsrening ska i första
hand en anslutning till denna prövas om kapacitet finns och i andra hand
prövas en enskild lösning.
Följande områden berörs:
 Närsbo
 Nolhagen
 Skaftared
 Långared
Områden med problem att lösa vatten- och avloppsförsörjning
Dessa områden präglas av dåliga förutsättningar för att kunna lösa vattenoch avloppsfrågorna med många enskilda borrade brunnar, otillräckliga
skyddsavstånd mellan vattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar samt
påverkan från avloppsvatten i vattendrag och diken.
Det krävs en samlad bedömning och en långsiktigt hållbar lösning av
avloppsreningen från enskilda avloppsanläggningar i hela området
Följande områden berörs:


Bryngeskog

Övrigt
Vid nybyggnation medges inte avloppslösning som innebär att allt
avloppsvattnet leds till sluten tank. En sluten tank för allt avloppsvatten är
inte en långsiktigt hållbar lösning. För befintliga hus med konstaterad
olägenhet på grund av otillfredsställande rening kan tillstånd till sluten tank
för allt avloppsvatten medges om inga andra alternativ finns.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-07
Maria Jacobsson

Miljöskyddsnämnden

2018.039 MN

Attesträtt 2019
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden ska för varje verksamhetsår utse attestanter för godkännande och
beslut.
Beredning
Kontoret föreslår följande attestanter för 2019.
Godkännare: För hela nämndens verksamhet, ansvar 41
Maria Widell Andersson med Anita Friskopp Claesson som ersättare.
Beslut:

För hela nämndens verksamhet, ansvar 41
Maria Jacobsson med Anita Friskopp Claesson som ersättare

Beslut:

För avdelning ”Livsmedel och hälsa”, ansvar 411
Anna Ebbesson

Beslut:

För avdelning ”Miljö och vatten”, ansvar 412
Maria Jacobsson

Ny avdelningschef för ”Miljö och vatten” är under rekrytering. Kompletterande beslut av
attesträttigheter sker när ny avdelningschef är anställd.
Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner kontorets förslag till ekonomiska godkännanden och beslut för 2019.

Beslutet ska skickas till
MK, KLK, Ekonomiavdelningen SBK, Akten

Maria Jacobsson
Tf miljöskyddschef
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8
2018.038 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-07
Peter Porss

Miljöskyddsnämnden

2018.038 MN

Årsplanering 2019 (MR 2018-2641)
Ärendebeskrivning
Administrativa ärenden i vilka nämnden ska fatta beslut är fördelade över året. För att bättre
kunna planera nämndens arbete upprättas en årsplanering för 2019. Den ska omfatta en
sammanställning av de förutsebara ärenden som ska tas upp i nämnden tillsammans med
datum för lämpligt sammanträde. Exempel på dessa ärenden är flerårsstrategi och
vårbokslut. Årsplaneringen omfattar även planerade utbildningstillfällen för nämnden.

Beredning
Miljöskyddskontoret har sammanställt en årsplanering för 2019.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner årsplaneringen för 2019.

Bilaga: Årsplanering 2019

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Jacobsson
Tf miljöskyddschef

Peter Porss
Nämndsekreterare
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Årsplanering för nämnden 2019
Presidiemöte

MNAU
tisdagar

15/1

22/1

29

7/2 (torsdag)

28/2
26/3

12/3
2/4

30/4

7/5

4/6

11/6

16/8
10/9

20/8
17/9

8/10

15/10

5/11
3/12

12/11
10/12

MN §

MN
tisdagar
15/1
24/1 Utbildning samtliga förtroendevalda
Inbjudan från KLK (9-17)
29/1
Tillsyns- och verksamhetsplan 2019
Flerårsstrategi 2019-2021
19/2
Årsredovisning
Verksamhetsuppföljning
26/2 Kvalitetsdag fm
19/3
9/4
Inför Vårbokslut–hela nämnden fm 14/5
14/5
Vårbokslut
Verksamhetsuppföljning
17/5 Miljöpolitiskt forum
18/6
27/8 + kvalitetsdag fm
24/9
Delårsbokslut
Verksamhetsuppföljning
Behovsutredning
17/10 Miljöpolitiskt forum (14-17)
22/10

??

(MR 2018-2641)

Handlingar till
KLK

KS

KF

22/2
Årsredovisning

11/3
Årsredovisning

27/3
Årsredovisning

13/5!
Vårbokslut

3/6
Vårbokslut

19/6
Vårbokslut

24/9
Delårsbokslut

14/10
Delårsbokslut

30/10
Delårsbokslut

Flerårsstrategi 2020-2024

Flerårsstrategi 2020-2024

19/11
17/12
Attesträtt
Väsentlighets- och riskanalys
Flerårsstrategi 2020-2022
21/1 (2020)

Planen visar också KS- och KF-möten samhörande med MN-möten.
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Årsplanering för nämnden 2019

MN §

??

(MR 2018-2641)

Årligen återkommande ärenden har markerats under MN. Verksamhetsuppföljning samt behovsutredning stannar i nämnden, övriga går vidare till KF.
* Heldag. Studiebesök resp kvalitetsdag på förmiddagen och nämnd på eftermiddagen.
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Delegerade beslut 2018
9
2018.001 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-07
Peter Porss

Miljöskyddsnämnden

2018.001 MN

Delegerade beslut 2018
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 590/18-644/18 har fattats sedan förra sammanträdet.
Beredning
En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns
tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på
miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.
Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Jacobsson
Tf Miljöskyddschef

Peter Porss
Nämndsekreterare
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2018-12-07
Peter Porss
0322-61 62 20
2016.001 MN

Miljöskyddsnämnden

Delegerade beslut 2018
Följande delegationsbeslut redovisas till miljöskyddsnämnden vid sammanträde den 26
oktober, 590/18-644/18.
HL=Handläggare,

FC= Förvaltningschef, AC=Avdelningschef, Ordf=Ordförande

590/18

Ryd 2:2

Tillstånd enskilt avlopp, infiltration

HL

591/18

Ryd 2:2

Tillstånd enskilt avlopp, infiltration

HL

592/18

Lida 1:15

Föreläggande om försiktighetsåtgärder
för drift av befintlig avloppsanläggning

HL

593/18

Bråten 1:1

Tillstånd enskilt avlopp, sluten tank

HL

594/18

Glossbo 2:18

Tillstånd enskilt avlopp, markbädd

HL

595/18

Hökhult 1:1 Tomt
1 (norra)

Tillstånd enskilt avlopp, markbädd
BAGA-moduler

HL

596/18

Hökhult 1:1 Tomt
2 (södra)

Tillstånd enskilt avlopp, markbädd
BAGA-moduler

HL

597/18

Slävik 1:12

Tillstånd enskilt avlopp,
minireningsverk Biovac FD 5 N PEH

HL

598/18

Långared 1:39

Tillstånd enskilt avlopp, pipeife
markbädd

HL

599/18

Bomullen 1

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

600/18

Gräfsnäs 1:53

Svar på internremiss från
samhällsbyggnadskontoret gällande
förhandsbesked om bygglov för
nybyggnad av seniorboende och
garage

HL

601/18

Skogen 1:5

Tillstånd enskilt avlopp, infiltration

HL

602/18

Mejeriet 7

Beslut om miljösanktionsavgift

HL
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603/18

Uddevalla 5

Beslut om avsluta ärende, angående
klagomål orsakad av katt

HL

604/18

Ryd 2:14

Tillstånd enskilt avlopp, Fann
minireningsverk för BDT, samt
föreläggande om försiktighetsåtgärder
för sluten tank för WC.

HL

605/18

Bäck 1:10

Tillstånd enskilt avlopp, markbädd

HL

606/18

Bredvikshults
häradsallmänning
S:1

Beslut om avverkning inom
vattenskyddsområde

HL

Remissvar skottlossning inom Älvsborg

HL

607/18

608/18

Vindbryggan 3

Föreläggande om försiktighetsåtgärder
för oljavskiljare och reningsverk
betjänande fordonstvätt på fastigheten
Vindbryggan 3.

HL

609/18

Dryckeshornet 1

Yttrande - Remiss från
socialförvaltningen rörande
alkoholservering

HL

610/18

Krukan 4

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

611/18

Ljuset 2

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

612/18

Värjan 16

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

613/18

Edsås 1:32

Tillstånd enskilt avlopp, infiltration

HL

614/18

Bulten 10

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

615/18

Glossbo 2:8

Tillstånd enskilt avlopp, Alnarp

HL

616/18

Brandstationen 4

Föreläggande om att inkomma med
åtgärdsplan

HL

617/18

Hemsjö 9:4

Tillstånd enskilt avlopp, MRV
4evergreen + UV

HL

618/18

Rödene 6:1

Tillstånd enskilt avlopp, 4evergreen
markbädd på burk

HL

619/18

Kullen 1:4

Tillstånd enskilt avlopp, horisontell
markbädd, BAGA-moduler

HL

2
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620/18

Bergsjödal 1:10

Tillstånd enskilt avlopp för två hushåll
(planerade avstyckningar). Två
parallellkopplade FANN biobädd 5.

HL

621/18

Vänga 2:11

Anmälan om bergvärmepump

HL

622/18

Sjötorp 1:26 och
1:32

Tillstånd enskilt avlopp för två hushåll.
Upplyft Baga markbädd.

HL

623/18

Måsen 15

Föreläggande

HL

624/18

Rödene 11:18

Tillstånd enskilt avlopp, BAGA
infiltration

HL

625/18

Böstebacken 1:2

Tillstånd enskilt avlopp, IN-DRÄN
PLUS

HL

626/18

Gullbringan 8

Anmälan om bergvärmepump

HL

627/18

Erska 2:58

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

628/18

Spaden 4

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

629/18

Hjälmared 1:10

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

630/18

Kristina 3

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

631/18

Rögrund 2

Beslut om miljösanktionsavgift

HL

632/18

Berghällen 20

Anmälan om bergvärme

HL

633/18

Högbråten 1:5

Tillstånd enskilt avlopp, Ecobox small
(ersätter delegationsbelsut 203/16)

HL

634/18

Hultebacka 1:18

Tillstånd enskilt avlopp

HL

635/18

Nolby 38:1

Beslut anlägningsändamål

HL

636/18

Dia 812

Beslut om yttrande till detaljplan
Fröstvägen

HL

637/18

Bulten 1

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

HL

638/18

Kärrbogärde 1:38

Föreläggande om försiktighetsmått för
driften av avloppsanläggning,
markbädd

HL

3
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639/18

Torp 1:63

Beslut med försiktighetsåtgärder, efter
ansökan miljöfarlig verksamhet

HL

640/18

Kärrbogärde 1:38

Beslut om miljösanktionsavgift, avlopp
anlagt utan tillstånd

HL

MSA

641/18

Skyffeln 2

Beslut om miljösanktionsavgift. Ej
lämna in årlig rapportering av
köldmedia i tid

HL

MSA

642/18

Lygnared 1:32

Tillstånd enskilt avlopp, Ecobox small

HL

643/18

E20 BälingeVårgårda

Yttrande angående anmälan om
vattenverksamhet i trulsagårdsbäcken,
535-41653-2018, Trafikverket

HL

644/18

Bergsjödal 1:70

Tillstånd enskilt avlopp, FANN biobädd

HL

4
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Meddelanden 2018
10
2018.006 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-12-14
Peter Porss

Miljöskyddsnämnden

2018.006 MN

Inkomna skrivelser/meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga
skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till
miljöskyddsnämnden.
1. KS § 209, 2018-11-12. Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, driftekonomi,
september
2. KF § 212, 2018-11-12. Sammanslagning av Anten-Mjörnkommitten och Säveåns
vattenråd samt framtida vattenråd
3. KF § 195, 2018-11-21. Val till styrelser och nämnder m m för mandatperioden 2019-2022
4. KF § 197, 2018-11-21. Förslag till nya reglementen för kommunstyrelse och nämnder.
5. KS § 244, 2018-12-10. Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, oktober.
Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Jacobsson
Tf miljöskyddschef

Peter Porss
Nämndsekreterare
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

§ 195 2018.497 KS

Val till styrelser och nämnder m m för mandatperioden 2019-2022
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 21 november 2018, § 14 lämnat förslag till val av styrelser och
nämnder m m för mandatperioden 2019-2022. Ledamot i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund (AVRF) och Direktionen för Tolkförmedling Väst ska vara invald i
kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
För perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 utses:
1. Revisorer för granskning av styrelsens och nämndernas verksamhet för åren 2019-2022
Parti

Namn

S
L
S
S
S
M
C
L
KD
MP
SD

Anita Andersson
Lennart Mattsson
Markus Olofsson
Anders Strömqvist
Vladan Glisic
David Jerrestrand
Ann Charlott Axelsson
Ahmad Ali Al Ahmad
Erik Marklund
Bibbi Olsson
Axel Fromberg

Revisorer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ordförande (från minoriteten)
Vice ordförande

Anita Andersson (S)
Lennart Mattsson (L)

2. Fullmäktigeberedningen för revisorernas anslag 2019-2022
Parti
Namn
Ledamöter
1
2
3

L
S
M

Justerandes sign

Kristina Grapenholm
Birgitta Carlsson
Per-Gordon Tranberg

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
3. Kommunstyrelsen 2019-2022
Parti

Namn

M
S
S
S
S
M
C
C
L
L
KD
V
MP
SD
SD

Daniel Filipsson
Simon Waern
Maria B Nilsson
Björn Wallin Salthammer
Anita Hedén Unosson
Karin Schagerlind
Karl-Johan Karlsson
Susanna Nerell
Stefan Bedö
Jens Christian Berlin
Stefan Svensson
Martin Lindberg
Anna Hansson
Glenn Pettersson
Boris Jernskiegg

S
S
S
S
M
M
C
L
KD
V
SD

Angelika Wais
Pär-Göran Björkman
Irene Jonsson
Peter Norlander
Micaela Kronberg Thor
Eva-Lotta Pamp
Daniél Nordh
Klas Åkerlund
Urban Eklund
Jan Gustafsson
Zandra Pettersson

Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ersättare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ordförande, tillika kommunalråd
Vice ordförande, tillika kommunalråd

Justerandes sign

Daniel Filipsson (M)
Simon Waern (S)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
4. Krisledningsnämnden 2019-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 7 ordinarie ledamöter utgör personunion med
krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vice ordförande utgör ordförande och
vice ordförande i krisledningsnämnden.
Tills dess att kommunstyrelsen den 14 januari 2019 utsett kommunstyrelsens arbetsutskott
för perioden den 14 januari 2019 till och med den 31 december 2022 utgör nuvarande
arbetsutskotts ordinarie ledamöter krisledningsnämnd.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
5. Barn- och ungdomsnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KD
S
S
S
S
S
M
C
C
L
KD
V
SD

Kent Perciwall
Anton César
Maria Katris
Annika Olofsson
Laila Freiholtz
Anders Wengholm
Robin Almanakis
Henrik Öhrvall
Marita Unosson
Kerstin Kristensson
Noomi Hellgren
William Törnqvist
Mats Bjelkemyr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S
S
S
M
C
L
KD
V
SD

Luzaan Eisa
Anders Juhlin
Jenny Helgesson
Viktor Edgren
Martin Tirhammar
Hanna Källberg
Anders Svan
Jonatan Gustafsson
Otto Stryhn

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Kent Perciwall (KD)
Anton César (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
6. Kultur- och utbildningsnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

L
S
S
S
S
M
M
C
L
KD
V
V
SD

Anne Gunnevik
Birgitta Larsson
Jan-Erik Gustavsson
Moheeb Jouda
Håkan Stern
Linda Espeving
Jonathan Bessou
Ali Said
Elof Dimenäs
Maria-Therese Marklund
Jan Gustafsson
Ann Lindberg
Otto Stryhn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S
S
S
M
C
L
KD
V
SD

Jenny Helgesson
Dimitrios Diamantopoulos
Rebecka Gustin
Philip Perdin
Annika Stenberg
Per Palm
Anders Svahn
Peter Dahl
Kristina Poulsen

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Anne Gunnevik (L)
Birgitta Larsson (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page98
5 of
of22
127

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
7. Miljöskyddsnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C
S
S
S
M
L
KD
MP
SD

Staffan Albinsson
Camilla Stensson
Johan Larsson Utter
Eva Helgesson
Wictor Ringström
Holger Andersson
Björn Albinsson
Amanda Andersson
Boris Jernskiegg

1
2
3
4
5

S
S
M
C
L

Gunnar Tiselius
Margareta Gustafsson
Dennis Alvdén
Gustaf Melin
Andreas Benkel

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Staffan Albinsson (C)
Camilla Stensson (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
8. Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
S
S
S
S
M
M
C
L
KD
V
MP
SD

Karl-Johan Karlsson
Bo Olsson
Lars Larsson
Micaela Johansson
Thomas Olofsson
Karin Schagerlind
Thorsten Larsson
Daniél Nordh
Lars Bolminger
Björn Källhult
Gabriel Munter
Christian Wiberg
Glenn Pettersson

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S
S
S
M
C
L
KD
V
SD

Marie Sormunen
Martin Pehrsson
Lennart Pettersson
Björn Dahlin
Leif Åkerblad
Per-Olof Karlsson
Henrik Mattsson
Karin Berg
Mats Bjelkemyr

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Karl-Johan Karlsson (C)
Bo Olsson (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
9. Socialnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M
S
S
S
S
S
M
C
L
L
KD
V
SD

Eva-Lotta Pamp
Leif Hansson
Britt Andersson Näsman
Lars-Ivan Gustafsson
Anna Maria Olsson
Margaretha Svensson
Inger Carlborg
Ingbritt Johansson
Heide Kamperin
Karin Josefsson
Ann-Lie Tulokas Olsson
Maria Adrell
Kristina Poulsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S
S
S
M
C
L
KD
MP
SD

Sebastian Aronsson
Marie Sormunen
Greger Sandberg
Britt Berggren
Carl Adamsson
Christer Undemar
Maria-Theresa Marklund
Harriet Ljungdahl
Malin Fransson

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Eva-Lotta Pamp (M)
Leif Hansson (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
10. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M
S
S
S
S
S
M
C
C
L
KD
V
SD

Micaela Kronberg Thor
Birgit Börjesson
Britt Andersson Näsman
Bo Hallberg
Sven Helgesson
Margareta Gustafsson
Philip Perdin
Susanna Nerell
Torbjörn Gustafsson
Ingela Andreen
Bengt Eliassson
Maria Stern
Lars-Olof Jaeger

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S
S
S
M
C
L
KD
V
SD

Margaretha Sjöberg
Kent Engh
Viola Schüberg
Peter Poniatowski
Bo Lundbladh
Jan Kesker
Eileen Svan
Peter Lundgren
Kristina Poulsen

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Micaela Kronberg Thor
Birgit Börjesson (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
11. Överförmyndarnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3

KD
S
C

Lady France Mulumba
Lennart Allbro
Carl Adamsson

1
2
3

M
S
L

Magnus Linde
Birgit Thorman
Kerstin Rudefeldt Tjus

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Lady France Mulumba (KD)
Lennart Allbro (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
12. Valnämnden 2019-2022
Parti

Namn

1
2
3
4
5

KD
S
S
M
L

Urban Eklund
Birgitta Carlsson
Ulf Unosson
Britt Berggren
Sture Wängberg

1
2
3
4
5

S
S
C
KD
L

Agneta Johansson
Jan-Erik Gustavsson
Patrik Fridh
Johanna Lövgren
Elver Jonsson

Ledamöter

Ersättare

Ordförande
Vice ordförande

Urban Eklund (KD)
Birgitta Carlsson (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
13. AB Alingsås Rådhus 2019-2023 (ABAR)
För tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare utgör personunion med
styrelsen i AB Alingsås Rådhus
Parti

Namn

M
S
S
S
C
L
KD

Daniel Filipsson
Simon Waern
Anita Hedén Unosson
Björn Wallin Salthammer
Karl-Johan Karlsson
Jens Christian Berlin
Stefan Svensson

M
S
S
S
C
L
KD

Karin Schagerlind
Pär-Göran Björkman
Peter Norlander
Maria B Nilsson
Susanna Nerell
Stefan Bedö
Urban Eklund

Styrelseledamöter
1
2
3
4
5
6
7
Suppleanter, personliga
1
2
3
4
5
6
7
Ordförande
Vice ordförande

Daniel Filipsson (M)
Simon Waern (S)

Ombud till bolagsstämma/årsstämma 2019-2023
Första ersättare för ombud
Andra ersättare för ombud
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorsuppleant

Justerandes sign

Kristina Grapenholm (L)
Birgitta Carlsson (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Anita Andersson (S)
Lennart Mattsson (L)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
14. Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB 2019-2023 (FARAB)
För tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023
Styrelsen i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem och Fabs AB utgörs
av samma ledamöter och suppleanter i personunion
Parti

Namn

L
S
S
M
C
KD
V

Sten-Åke Gustafsson
Anders Sandberg
Göran Alexandersson
Linda Espeving
Leif Åkerblad
Björn Källhult
Åsa Svedjenäs

1

L

Jerry Brattåsen

2
3
4
5
6
7

S
S
M
C
KD
S

Styrelseledamöter
1
2
3
4
5
6
7
Suppleanter, personliga

Ordförande
Vice ordförande

Carita Strömqvist
Margareta Gustafsson
Thorsten Larsson
Gustaf Melin
Kent Perciwall
Barbro Engh
Sten-Åke Gustafsson (L)
Anders Sandberg (S)

Ombud till bolagsstämma/årsstämma 2019-2023
Första ersättare för ombud
Andra ersättare för ombud
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorsuppleant

Justerandes sign

Kristina Grapenholm (L)
Birgitta Carlsson (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Anita Andersson (S)
Lennart Mattsson (L)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21
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15. AB Alingsåshem 2019-2023
För tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023
Styrelsen i AB Alingsåshem, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB och Fabs AB utgörs
av samma ledamöter och suppleanter i personunion

Styrelseledamöter
1
2
3
4
5
6
7

Parti

Namn

L
S
S
M
C
KD
V

Sten-Åke Gustafsson
Anders Sandberg
Göran Alexandersson
Linda Espeving
Leif Åkerblad
Björn Källhult
Åsa Svedjenäs

Suppleanter, personliga
1

L

2
3
4
5
6
7

S
S
M
C
KD
S

Ordförande
Vice ordförande

Jerry Brattåsen
Carita Strömqvist
Margareta Gustafsson
Thorsten Larsson
Gustaf Melin
Kent Perciwall
Barbro Engh
Sten-Åke Gustafsson (L)
Anders Sandberg (S)

Ombud till bolagsstämma/årsstämma 2019-2023
Första ersättare för ombud
Andra ersättare för ombud
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorsuppleant

Justerandes sign

Kristina Grapenholm (L)
Birgitta Carlsson (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Anita Andersson (S)
Lennart Mattsson (L)

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page107
14 of
of22
127

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
16. Fabs AB 2019-2023
För tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023
Styrelsen i Fabs AB, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB och AB Alingsåshem utgörs
av samma ledamöter och suppleanter i personunion

Styrelseledamöter
1
2
3
4
5
6
7

Parti

Namn

L
S
S
M
C
KD
V

Sten-Åke Gustafsson
Anders Sandberg
Göran Alexandersson
Linda Espeving
Leif Åkerblad
Björn Källhult
Åsa Svedjenäs

Suppleanter, personliga
1

L

2
3
4
5
6
7

S
S
M
C
KD
S

Ordförande
Vice ordförande

Jerry Brattåsen
Carita Strömqvist
Margareta Gustafsson
Thorsten Larsson
Gustaf Melin
Kent Perciwall
Barbro Engh
Sten-Åke Gustafsson (L)
Anders Sandberg (S)

Ombud till bolagsstämma/årsstämma 2019-2023
Första ersättare för ombud
Andra ersättare för ombud
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorsuppleant

Justerandes sign

Kristina Grapenholm (L)
Birgitta Carlsson (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Anita Andersson (S)
Lennart Mattsson (L)

Justerandes sign

Justerandes sign
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17. Alingsås Energi Nät AB 2019-2023 (AENAB)
För tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023
Styrelsen i Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB utgörs av samma ledamöter och
suppleanter i personunion
Parti

Namn

Styrelseledamöter
1
2
3
4
5
6
7

C
S
S
S
M
L
KD

Thomas Pettersson
Billy Westerholm
Roger Andersson
Anne-Marlene Hjortskog
Per-Gunnar Bernhult
Jesper Lindahl
Björn Albinsson

Suppleanter, personliga
1
2
3
4
5
6
7

C
S
S
S
M
L
KD

Ali Said
Fredrik Bergman
Bertil Jonsson
Micaela Johansson
Eva-Lotta Pamp
Bengt Sernestrand
Bengt Eliasson

Ordförande
Vice ordförande

Thomas Pettersson (C)
Billy Westerholm (S)

Ombud till bolagsstämma/årsstämma 2019-2023
Första ersättare för ombud
Andra ersättare för ombud
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorsuppleant

Justerandes sign

Kristina Grapenholm (L)
Birgitta Carlsson (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Anita Andersson (S)
Lennart Mattsson (L)

Justerandes sign

Justerandes sign
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18. Alingsås Energi AB 2019-2023 (AEAB)
För tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023
Styrelsen i Alingsås Energi AB och Alingsås Energi Nät AB utgörs av samma ledamöter och
suppleanter i personunion
Parti

Namn

Styrelseledamöter
1
2
3
4
5
6
7

C
S
S
S
M
L
KD

Thomas Pettersson
Billy Westerholm
Roger Andersson
Anne-Marlene Hjortskog
Per-Gunnar Bernhult
Jesper Lindahl
Björn Albinsson

Suppleanter, personliga
1
2
3
4
5
6
7

C
S
S
S
M
L
KD

Ali Said
Fredrik Bergman
Bertil Jonsson
Micaela Johansson
Eva-Lotta Pamp
Bengt Sernestrand
Bengt Eliasson

Ordförande
Vice ordförande

Thomas Pettersson (C)
Billy Westerholm (S)

Ombud till bolagsstämma/årsstämma 2019-2023
Första ersättare för ombud
Andra ersättare för ombud
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorsuppleant

Justerandes sign

Kristina Grapenholm (L)
Birgitta Carlsson (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Anita Andersson (S)
Lennart Mattsson (L)

Justerandes sign

Justerandes sign
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19. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund – Direktionen 2019-2022 (AVRF)
Ledamöter och ersättare för medlemskommunen Alingsås
Parti

Namn

1
2
3
4
5

M
S
S
C
L

Daniel Filipsson
Pär-Göran Björkman
Karin Johansson
Patrik Fridh
Anita Brodén

1
2
3
4
5

M
S
S
C
KD

Per-Gordon Tranberg
Anita Hedén Unosson
Simon Waern
Daniél Nordh
Ann-Lie Tulokas Olsson

Ledamöter

Ersättare

Ordförande

Daniel Filipsson (M)

Revisor

Anita Andersson (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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20. Politisk samrådsgrupp SAMLA
Parti

Namn

Representanter
1. Ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden
2. Vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden
3. Vice ordförande i socialnämnden

M
S
S

Micaela Kronberg Thor
Anton César
Leif Hansson

(21. Nämndemän vid Alingsås Tingsrätt 2019 väljs av kommunfullmäktige augusti-september
2019)
22. Begravningsombud 2019-2022

1

Parti

Namn

(KD)

Stefan Svensson

23. Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
den 1 april 2019 – den 31 mars 2022
Parti

Namn

M

Daniel Filipsson

Representant
1

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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24. Styrelsen för stiftelsen Borgmästare och fru Oscar Bergmarks minnesfond 2019-2022
Styrelsen ska bestå av ordförande i kommunstyrelsen, kyrkoherden samt en ledamot utsedd
av fullmäktige. Kommunfullmäktige brukar utse kommunstyrelsens vice ordförande till
ledamot i styrelsen.
Parti

Namn

S

Simon Waern

Ledamot
1

25. Direktionen för Stiftelsen Hedda Fribergs Fond 2019-2022
Direktionen ska bestå av kommunfullmäktiges ordförande, lagmannen, kyrkoherden samt en
ledamot utsedd av kommunfullmäktige tillika kommunstyrelsens ordförande.
Parti

Namn

M

Daniel Filipsson

Ledamot
1

26. Byggnadsföreningen Folkets Hus UPA i Alingsås 2019-2022
Parti

Namn

M

David Jarrestrand

S

Anita Andersson

Revisor
1
Revisionsersättare
1

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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27. Kullings Häradsallmänning Brevikshult 2019-2022

Ombud vid stämmor
1

Parti

Namn

M

Magnus Linde

S

Lars Larsson

Ersättare
1

28. Gode män för fastighetsbildningsförrättningar 2019-2022

Tätortsförhållanden
1
2
3
4

Parti

Namn

M
S
L
S

Thorsten Larsson
Lars Larsson
Hans Johansson
Bo Olsson

Jord- och skogsbruksfrågor
1
M
2
S
3
C

Justerandes sign

Jonathan Bessou
Thomas Olofsson
Karl-Johan Karlsson

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page114
21 of
of22
127

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-21

KF § 195, forts 2018.497 KS
29. Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund
Parti

Namn

1
2
3
4
5

M
S
S
L
C

Thorsten Larsson
Leif Hansson
Birgit Börjesson
Jens Christian Berlin
Thomas Pettersson

1
2
3
4
5

M
S
S
L
KD

Magnus Linde
Anders Sandberg
Pär-Göran Björkman
Stefan Bedö
Stefan Svensson

Ledamöter

Ersättare

30. Förbundsdirektionen Tolkförmedling i Väst
Parti

Namn

1

M

Per-Gordon Tranberg

1

S

Leif Hansson

Ledamot
Ersättare

Expedieras till
Samtliga nämnder, bolag, räddningstjänstförbund, övriga instanser, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 197 2014.598 KS

Förslag till nya reglementen för kommunstyrelse och nämnder
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdaterade under 2014 underlag för lokala
bedömningar angående reglemente för styrelse och övriga nämnder. Med anledning av detta
godkände kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 46, förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet reviderades på nytt av kommunfullmäktige den 13 juni 2018,
§ 114 bland annat med anledning av kommunallag (SFS 2017:725).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti 2016, § 165, remitterat
kommunledningskontorets förslag till nya reglementen till samtliga nämnder för yttrande.
Kommunstyrelsen har den 8 maj 2017 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
yrkande om att förändringar i reglementena endast ska ha sin utgångspunkt i ändringar i
kommunallagen, SKL:s normalreglemente och beslutade förändringar i fullmäktige.
Sedan återremissen har SKL under 2018 uppdaterat underlag för lokala bedömningar
angående reglementen för styrelsen och nämnder. Med anledning av detta har det
ursprungliga förslaget till nya reglementen arbetats om. Det nya förslaget innehåller ett
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, samt enskilda reglementen
för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Det nya förslaget har inte remitterats på nytt
men dialog har förts mellan kommunledningskontoret och samtliga förvaltningschefer
angående förändringar i respektive reglemente.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Det nu aktuella förslaget till nya reglementen har främst fokuserat på att uppdatera
nuvarande i enlighet med SKL:s rekommendationer. Detta innebär att ett nytt reglemente har
skapats, benämnt Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås
kommun, som innehåller samtliga övergripande regler. Dessa bestämmelser har därför lyfts
ur från respektive nämnds reglemente, för att istället återfinnas i det gemensamma. Detta
kommer innebära ett förenklat förfarande vid framtida revideringar av reglementena.
Innehållet i det gemensamma reglementet är till stor del i överensstämmelse med nu
gällande reglementen. De ändringar som har gjorts är främst diverse omformuleringar. I
vissa fall har dock SKL:s underlag inneburit preciseringar av tidigare bestämmelser, vilka fall
detta är framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ändringar gjorts med anledning av uppdaterad lagstiftning. Samtliga begrepp och
laghänvisningar i de nya reglementena är således i enlighet med nu gällande lagstiftning.
Hänsyn har vidare tagits till beslut av kommunfullmäktige vilka föranleder förändringar i
reglementena. Aktuella ändringar av reglementena samt beslut av kommunfullmäktige
framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.

Justerandes sign
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Ändringar har även gjorts i vissa fall som endast grundar sig på att kommunfullmäktige har
beslutat att hänskjuta en viss fråga till att avgöras i samband med en revidering av
reglementena. De fall i vilka detta har lett till ändringar i reglementena framgår av bilagan
”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ett antal redaktionella förbättringar införts i samtliga texter. Grammatiska
ändringar samt vissa ändringar gällande meningsbyggnad och disposition har gjorts för att
förbättra texternas framställning.
Kommunstyrelsen har den 12 november 2018, § 191 lämnat följande förslag till beslut:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden antas att gälla från och med
den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP) och Glenn Pettersson (SD).
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg:
Reglemente kultur- och utbildningsnämnden:
Under §4 om sammansättning infogas " Nämnden har två arbetsutskott".
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden:
Under §4 om sammansättning infogas "Nämnden har två arbetsutskott".
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Proposition
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för avslag till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Ja
Nej
Pär-Göran Björkman (S)
Gunilla Gomer (SD)
Birgitta Carlsson (S)
Glenn Pettersson (SD)
Anton César (S)
Otto Stryhn (SD)
Leif Hansson (S)
Kristina Poulsen (SD)
Anita Hedén Unosson (S)
Anna Hansson (MP)
Karin Johansson (S)
Christian Wiberg (MP)
Maria Katris (S)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Sebastian Aronsson (S)
Micaela Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg Thor (M)
Magnus Linde (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Linda Espeving (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Marie Mjörnvik (L)
Holger Andersson (L)
Per Palm (L)

Justerandes sign
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Proposition, forts
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för avslag till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Ja
Nej
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Stefan Svensson (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Maria Adrell (V)
Kristina Grapenholm (L)
Med 42 ja-röster och 7 nej-röster avslås Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
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Reservation
Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Under år 2017 fanns en arbetsgrupp för ”Ny politisk organisation” för den nya
mandatperioden. Arbetsgruppen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) plus
kommunfullmäktigegruppledarna för de två partiet som inte hade platser i KSAU. Samtliga
gruppledare deltog därmed i arbetet. Principen för arbetet var att vi endast skulle förändra
organisationen om vi var överens om det. Under ett flertal möten diskuterade vi olika
tänkbara förändringar och kompromissade oss fram till några förändringar.
En betydande förändring som vi kom fram till var att två nämndsammanslagningar skulle ske.
Kultur- och fritidsnämnden skulle slås samman med utbildningsnämnden, och
samhällsbyggnadsnämnden skulle slås samman med tekniska nämnden. Detta var villkorat
från Miljöpartiets sida. Villkoret för att stödja nämndsammanslagningarna var att varje ny
”stornämnd” skulle få ha kvar sina två arbetsutskott. Detta såg vi som mycket viktigt.
Arbetsgruppen för ny politisk organisation var överens om att de två nya ”stornämnderna”
skulle ha två arbetsutskott vardera, och vi kände oss nöjda med uppgörelsen. Det är i
arbetsutskotten som ärenden bereds inför nämnd. Det är här som dialogen kan fördjupas
och kompromisser kan tas fram på ett konstruktivt sätt. I det fall man inte är överens finns det
också ett värde av dialog med kvalitet, så att skillnader mellan perspektiv och vilja klarläggs.
I händelse av att två nämnder slås samman och det bara finns ett arbetsutskott, så finns det
också en större risk att vissa frågor trängs undan och den politiska beredningen tappar
kvalitet.
I samband med beslut om nya reglementen för nämnderna inför den nya mandatperioden
ser vi det som självklart att det inskrivs i reglementena att de nya nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska ha två arbetsutskott vardera. Vi
har därför yrkat på det. Om detta inte beskrivs där så ser vi dels en risk för att samtliga
arbetsutskotten inte kommer på plats, dels en risk att om de kommer på plats så kan de
ändå tas bort när som helst.
Två av nämnderna, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, har redan fattat
beslut om två arbetsutskott. Avseende ny samhällsbyggnadsnämnd så saknas fortfarande
beslut.
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Anteckning
Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Carlsson (S), Anton César (S), Leif
Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S), Maria Katris (S), Birgitta
Larsson (S), Anders Sandberg (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Micaela Johansson
(S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vid diskussioner som föranledde den nya politiska organisationen där
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden samt utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden slogs samman fanns en samsyn kring att de sammanslagna nämnderna
utarbetade arbetsformer för att frågor inte skulle försvinna i en större nämnd, exempelvis
genom att inrätta två arbetsutskott i en nämnd. Socialdemokraterna anser att nämnderna
själva bör utarbeta dessa arbetsformer men att syftet med den framkomna samsynen
efterlevs.
Expedieras till
Samtliga nämnder, KS, Klk-ek, Klk-kansli/författningssamling
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Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, oktober
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 143 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med september för
nämnderna i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 framfört följande:
Kommunledningskontoret har i denna bilaga analyserat den skattefinansierade
verksamheten, nämnderna. Nämnderna prognostiserar för bokslutsperioden ett samlat
underskott om - 10,7 mnkr. Detta är en kraftig försämring om drygt 10 mnkr från föregående
prognos och kommunens samtliga nämnder bör omgående vidta åtgärder för att hantera
underskottet.
Ur ett kommunövergripande perspektiv finns i dagsläget inga indikationer på att kommunens
totala budgeterade resultat kommer att understigas. Det är dock kommunens
skattefinansierade driftverksamhet som har störst påverkan på en kommunal ekonomi i
balans, varvid budgetföljsamhet hos nämnderna är avgörande. Kommunledningskontoret
saknar kraftfulla handlingsplaner som hanterar underskottet hos de nämnder som
prognosticerar ett underskott. Detta kommer, i enighet med ekonomistyrprinciperna, innebära
att berörda nämnder kommer behöva hämta hem underskottet kommande två år vilket
försvårar en redan ansträngd ekonomi.
Det är framförallt vård och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden som prognosticerar
större underskott.
Vård- och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras av nämnden dels beroende på
ökat antal hemtjänsttimmar och dels av poster kopplade till funktionshinderverksamheten.
Totalt prognosticerar vård- och äldreomsorgsnämnden ett underskott om -14,5 mnkr.
Kommunledningskontoret kan konstatera att nämnden inte beslutat om handlingsplan för
underskottet inom funktionshinderverksamheten.
Socialnämnden har vid tidigare prognoser prognosticerat ett överskott om + 2 mnkr, vid
denna prognos lämnas en negativ prognos om - 4 mnkr. Socialnämnden försämrar sin
prognos beroende på att internfakturering till vård- och äldreomsorgsnämnden ej genomförs.
Detta då det visat sig att socialnämnden har täckning för merparten av kostnaderna i sin
grundbudgetram. Socialnämnden har själva inte varit medvetna om att dessa medel fanns
hos nämnden förrän i oktoberprognosen. Trots justering av prognos ser
kommunledningskontoret att det fortsatt kan finnas osäkerhetsfaktorer i socialnämndens
prognos för 2018. Detta grundar sig främst på den osäkerhet kring socialnämndens
detaljbudget som framkommit den senaste månaden och huruvida vissa budgetposter är
hanterade eller inte och den uppföljning nämnden haft under året.
Justerandes sign
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Utifrån socialnämndens prognos ser kommunledningskontoret även risk för budgetunderskott
2019 om drygt 20 mnkr, inför 2020 ökas det befarande budgetunderskottet till drygt 25 mnkr.
Kommunledningskontoret ser att nämndernas samlade underskott inte skapar bra
förutsättningar att gå in med inför 2019. Stora underskott inom kommunens
omsorgsnämnder och fortsatta volymökningar ställer krav på förändrat arbetssätt och
minskade kostnader. En effektivisering behöver påbörjas omgående i enlighet med
handlingsplan Effekt.
Notera att månadsuppföljningen per oktober inte är beslutad av samtliga nämnder ännu.
Kommunledningskontoret handlägger ändå ärendet då detta är inlämningen för årets sista
kommunstyrelsesammanträde.
Arbetsutskottet har den 5 december 2018, § 240 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Driftuppföljning för oktober och prognos om – 10,7 mnkr för kommunens nämnder
godkänns.
2. Vid prognosticerat underskott ska handlingsplan beslutas av nämnd och ställas till
kommunstyrelsen.
3. För oktoberprognosen innefattar detta vård- och äldreomsorgsnämnden,
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
4. Kommunstyrelsen uppmanar kommunens samtliga nämnder att vidta åtgärder för att
kommunövergripande hantera prognosticerat underskott.
Expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 209 2018.113 KS

Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, driftekonomi, september
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 143 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med september för
nämnderna i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av nämndernas prognoser och underlag. Nämnderna
prognostiserar för bokslutsperioden ett samlat underskott om - 0,5 mnkr. Avvikelsen kan
ställas i relation till nämndernas totala budgetram på 2 128 mnkr, vilket visar på en marginell
avvikelse. Jämförs den samlade prognosen i september med prognosen i delårsbokslutet är
det en försämring om - 0,7 mnkr. Negativ budgetavvikelse återfinns i synnerhet inom vårdoch äldreomsorgsnämnden.
Vård- och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras av nämnden dels beroende på
ökat antal hemtjänsttimmar och dels av poster kopplade till funktionshinderverksamheten. Av
det prognosticerade underskottet hos nämnden om - 12,5 mnkr utgörs - 8,5 mnkr av
kostnader kopplade till funktionsstöd.
Kommunledningskontoret konstaterar att nämndernas prognoser generellt indikerar god
budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognosticerar ett större
underskott. Ytterligare en nämnd prognosticerar en mindre avvikelse, tre ett resultat i nivå
med budget och fem nämnder tror sig redovisa ett överskott vid årets slut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 205.
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Beslut
KS § 209, forts 2018.113 KS
Kommunstyrelsens beslut:
1. Driftuppföljning för september och prognos om - 0,7 mnkr för kommunens nämnder
godkänns.
2. Vid prognosticerat underskott ska handlingsplan beslutas av nämnd och ställas till
kommunstyrelsen.
3. För septemberprognosen innefattar detta vård- och äldreomsorgsnämnden och tekniska
nämnden.
Expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 212 2018.332 KS

Sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd samt
framtida vattenråd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2017, § 59, att miljöskyddsnämnden skall
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv. Miljöskyddsnämndens reglemente 3 § kompletteras med detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att Alingsås kommuns arbete med AntenMjörnkommittén fortgår till dess att ett väl fungerande vattenvårdsarbete är etablerat i
Säveåns vattenråd. Vidare beslutade kommunfullmäktige att en ökad samverkan ska
eftersträvas inom Säveåns vattenråd, men också med andra externa aktörer som krävs för
en god resultatuppfyllelse i arbetet med vattenfrågorna.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 47, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att initiera dialog med övriga medlemskommuner inom Säveåns vattenråd i syfte att
öka samverkan.
En arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstemän har tillsatts för att diskutera hur
sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd skulle kunna
genomföras. Arbetsgruppen ansåg att ett fungerande och effektivt vattenrådsarbete inom
Säveåns vattenråd kunde uppnås genom att en budget avsätts utöver det årliga
samverkansbidraget som vattenrådet från Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.
Förslaget är att kommunerna inom Säveåns avrinningsområde årligen finansierar
vattenrådets verksamhet med två kronor per invånare inom avrinningsområdet.
En ny arbetsordning för Säveåns vattenråd har därför utarbetats för att inkludera
sammanslagningen och den nya budgeten för Säveåns vattenråd. Efter beslut om
finansiering från samtliga kommuner kommer arbetsordningen att beslutas av Säveåns
vattenråd.
Beredning
Arbetsutskottet har den 7 november 2018, § 208 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har den 7 november 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till
beslut:
Kommunledningskontoret anser att föreslagen sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén
och Säveåns vattenråd ligger i linje med tidigare beslut i kommunfullmäktige och i
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser vidare att det är kommunstyrelsen som ska finansiera
Säveåns vattenråd då kommunstyrelsen enligt sitt reglemente har det övergripande ansvaret
för bland annat planering och användning av mark och vatten samt utveckling av strategiskt
viktiga områden och även det övergripande strategiska ansvaret för miljö- och klimatarbete.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page126
1 ofof2127

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-12

KS § 212, forts 2018.332 KS
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den bifogade
arbetsordningen för Säveåns vattenråd. Arbetsordningen tydliggör bland annat ändamålet,
uppgifterna och finansieringen av Säveåns vattenråd. I arbetsordningen framgår att från och
med den 1 januari 2019 ingår det arbete som tidigare bedrevs av Anten-Mjörnkommittén i
vattenrådets verksamhet.
Den föreslagna sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd
innebär, i linje med kommunfullmäktiges tidigare beslut, att Alingsås kommuns arbete med
Anten-Mjörnkommittén nu kan avslutas. Kommunledningskontoret föreslår därför att Alingsås
kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 31 december 2018 då denna slås
samman med Säveåns vattenråd.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att årligen finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per
invånare inom Säveåns avrinningsområde. Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens
tilldelade ram.
2. Arbetsordning för Säveåns vattenråd godkänns.
3. Alingsås kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 31 december 2018.
Expedieras till
Miljöskyddsnämnden och Säveåns vattenråd
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