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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2022.66
Datum: 2022-03-09
Ekonomichef Ken Gunnesson
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning Ale kommun 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning
2021 för kommunen och dess bolag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska
överföras till nämnderna 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunens verksamhet har under 2021 varit fortsatt påverkad av Coronapandemin ur flera
perspektiv. På det stora hela har kommunen kunnat genomföra sin planerade verksamhet
utifrån fullmäktiges uppdrag och budget. Förutsättningarna för genomförandet har dock
varierat och kommunen har snabbt fått ställa om utifrån smittspridningens utveckling och
förändrade restriktioner och rekommendationer. Detta har inte minst påverkat våra öppna och
utåtriktade verksamheter som kultur- och fritidsverksamheter som fått använda sin kreativitet
för att möta sina målgrupper under förändrade restriktioner.

Verksamhet har genomförts med distansmöten, digital invånarkontakt och hemarbete i vissa
delar. Den psykiska ohälsan är negativt påverkad vilket är en oroande trend för Sveriges
kommuner. Utmaningar kring den digitala transformationen fortsätter då det både handlar om
införande av nya verksamhetssystem och att arbeta på nya sätt. Där har kommunen tagit ett
kliv framåt vad gäller kartläggning och analys av kommunens digitala mognad och arv, ett
arbete som kommer bidra till omprioritering och fortsatt utveckling av kommunens
digitalisering. Sjukfrånvaro och frisknärvaro har varierat på ett annat sätt än under tidigare år.
Utvecklingen när det gäller sjukfrånvaron är bekymmersam för vissa verksamheter och där
finns behov av att följa och analysera förutsättningar för hur arbetet organiseras.

Ale kommun redovisar ett resultat på 125,2 Mkr vilket är 46,2, Mkr bättre än budgeterade
79,0 Mkr.

Den positiva utvecklingen jämfört med budget beror till största del på ökade skatteintäkter
samt generella statsbidrag som genererar ett överskott om 71,2 Mkr. Vidare inryms ökade
kostnader avseende pensionsavsättning till följd av partiell inlösen av pensionsskuld om
50,2 Mkr som kommunfullmäktige beslutade om 2021.



2(3)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Under 2021 har antalet Alebor ökat med 280 (466) personer och invånarantalet uppgår vid
årsskiftet till 32 148 (31 868). Detta motsvarar en befolkningsökning med 0,88 % (1,48 %).

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-09

Årsredovisning Ale kommun 2021

Affärsverksamheten 2021

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Ekonomichef

Ärendet

I Årsredovisning 2021 finns förutom den ekonomiska redovisningen för kommun och
koncern med förvaltningsberättelse, uppföljning av KF:s mål och uppdrag i Verksamhetsplan
2021 samt nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under året.

Ekonomisk bedömning

Ale kommun redovisar ett resultat på 125,2 Mkr (125,6 Mkr) vilket är 46,2, Mkr bättre än
budgeterade 79,0 Mkr.

Den positiva utvecklingen jämfört med budget beror till största del på ökade skatteintäkter
samt generella statsbidrag som genererar ett överskott om 71,2 Mkr. Vidare inryms ökade
kostnader avseende pensionsavsättning till följd av att nya riktlinjer aktualiserats för



3(3)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

livslängdsantagande om 11,1 Mkr samt partiell inlösen av pensionsskuld om 50,2 Mkr som
kommunfullmäktige beslutade om 2021-11-15.

Kommunens investeringar uppgick till 233,4 Mkr (273,2 Mkr), vilket är ca 50 % av
budgetomslutningen som uppgick till 463,7 Mkr. Det lägre utfallet jämfört med budget beror
på eftersläpningseffekter, vilket är normalt tillsammans med att budgeten haft en högre
ambitionsnivå än vad som varit möjlig att genomföra. Mest omfattande investeringar 2021
utgjordes av ny- och ombyggnad av skolor och förskolor på 70,2 Mkr, VA-sanering och
investering på 22,1 Mkr, inom LSS 42,9 Mkr samt IT-investeringar på 11,8 Mkr.

Kommunkoncernen redovisade ett resultat på 141,7 Mkr (150,7 Mkr), vilket är en minskning
med -9,0 Mkr. Kommunen står för -7,6 Mkr av minskningen. Resultatet för Bohus
Räddningstjänstförbund har minskat med - 0,7 Mkr (Ale kommuns andel), från 2,4 Mkr till
1,7 Mkr. AB Alebyggens resultat har minskad med - 1,9 Mkr, från 23,8 Mkr till 21,9 Mkr
efter skatt. Alebyggens dotterbolag Skå-Dal 31:3 AB:s har ökat resultatet med 0,3 Mkr, från -
 0,3 Mkr till 0,0 Mkr. Resultatet för En väg efter rätt Tanke AB har ökat med 0,9 Mkr från -
 0,8 Mkr till + 0,1 Mkr då kostnader för rivning 2020 var av engångskaraktär.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Helhetsbedömningen för helår 2021 är att kommunen lever upp till god ekonomisk
hushållning då samtliga av de finansiella målen kommer uppfyllas med god marginal,
förutom ett av målen. Detta tillsammans med att flertalet av de verksamhetsknutna målen
förväntas nå upp till uppsatta målvärden eller visar en positiv utveckling gentemot föregående
år. Kommunens snabba tillväxttakt de kommande åren kommer dock att utmana målet för
självfinansieringsgrad av investeringar enligt nedan.
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BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2021

Affärsverksamheterna
Affärsverksamheterna i Ale kommun är placerade under Samhällsbyggnadsnämnden och följer
samma redovisningsprinciper som kommunen. Kommunens ekonomiavdelning hanterar
behovet av extern finansiering och ränta räknas månadsvis på det utnyttjade beloppet.
Gemensamma kostnader för IT, lokaler, redovisnings- och personaladministration,
kommunledning har belastat verksamheterna liksom dess andel av Sektor Samhällsbyggnads
administration. Faktiska kostnader, uppskattad tidsåtgång och verksamheternas storlek i
förhållande till kommunens totala storlek har använts som fördelningsunderlag.

VA-verksamheten
VA-verksamhetens uppdrag är att:

 Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och kvantitet

 Omhänderta och rena spillvatten

 Omhänderta och avleda dag- och ytvatten

 Planera och genomföra utbyggnad/nyanläggning av VA-nätet för tillkommande bostäder
och industrier

 Utföra drift, underhåll och förnyelse av kommunens VA-nät

 Utföra drift, underhåll och förnyelse av kommunens pumpstationer, reningsverk och
reservoarer

 Byta ut vattenmätare enligt bestämt tidsintervall

 Utforma taxa och ABVA (Allmänna bestämmelser VA)

Inom VA-verksamheten arbetar idag 24 personer. Från och med 2021 delas VA-verksamheten
upp i två separata enheter:
VA-planering: VA-planering har slagits ihop med återstående delar av nuvarande INFRA och har
bildat "nya INFRA". "Nya INFRA:s" fokus ligger på planering, projektering och byggnation av
ny infrastruktur (gata, trafik och VA) samt kundtjänst/adm.
VA-drift: Fokus för VA Drift är D/U samt förnyelse/reinvesteringar av befintliga VA-system.
2 medarbetare har flyttats från VA-planering till VA-Drift (1 mättekniker + 1 VA-utredare).
Under 2021 har följande vakanser ersatts: 1 abonnentingenjör, 1 VA-ingenjör Plan, 1 arbetsledare
anläggning, 1 driftledare.
VA-verksamheten har förstärkts med 1 ny VA-ingenjör med fokus mot detaljplanering.
Den dagliga driften omfattar drift och underhåll av ett 50-tal avlopps- och dagvatten-
pumpstationer, 1 avloppsreningsverk, 5 vattenreservoarer, 7 tryckstegringsstationer, 4 UV-
ljusanläggningar och drygt 60 mil ledningsnät.
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och har en stor betydelse för folkhälsan. Kvaliteten på
Ale kommuns vatten är hög och som extra säkerhetssteg (desinfektion) finns 4 UV-anläggningar
på ledningsnätet inom kommunen.

Både renvattensidan och avloppssidan har ett driftövervakningssystem, där man får information
om volymer, statistik, driftförhållanden och eventuella störningar.

Projektering och upprättande av sanerings/förnyelseplaner, inmätningar till det digitala kartverket
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samt all debitering till brukarna ingår i VA-verksamhetens uppgifter.

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination
med att dagvatten och spillvatten hamnar i gemensam ledning och ställer till stora problem.
Ökade mängder tillskottsvatten i kombination med bristerna i avloppsystemen innebär att VA-
systemet inte är framtidssäkrat vad gäller aspekterna samhällets ekonomi, miljö och människors
hälsa och välbefinnande.

För att möta ovanstående utmaningar finns ett övergripande styrdokument i form av en VA-plan
inklusive VA-strategi och VA-program som är antagen 2017 av samhällsbyggnadsnämnden.

Förutom drift och underhåll av VA-systemet pågår även reinvesteringsprojekt där gamla uttjänta
VA-ledningar som lagts på 60–70 talet byts ut. Majoriteten av reinvesteringsobjekten under 2021
har genomförts med eget manskap förstärkt med ramavtals-upphandlad entreprenör för
grävtjänster.

Utöver reinvesteringsprojekten pågår även ett långsiktigt arbete med att minimera inläckage av
tillskottsvatten (regn- och dräneringsvatten) till spillvattensledningarna. Detta utförs genom att
inventera/identifiera felkopplade fastigheter och därefter tillskriva fastighetsägarna att vidta
åtgärder.

Skyfallshanteringen inklusive VA-verksamhetens dagvattenhantering är kritisk och måste lyftas
och förankras övergripande i samband med planering och markanvändning i Ale kommun.
Vatten är, och skall betraktas, som en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet
genom grönska och trevnad. Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta
hand om regn och avlasta avloppssystemen. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt
med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt
renat avloppsvatten.

Årets resultat
VA-verksamheten redovisar ett underskott på -1 756 tkr.
Utfallet landade således betydligt sämre än budget som var ett nollresultat för 2021.
Orsaken till utfallet är:
- kostnader för inköpt vatten överskred budget pga ovanligt många läckor under året, högre

förbrukning/tillväxt samt högre vattenpris än budgeterat.
- höga kostnader för reparation (markentreprenad, material, asfaltering) av ovanligt många

vattenläckor.
- vakanta tjänster som under året ersatts av konsulter, b.l.a. enhetschef och Abonnentingenjör

vilket gett högre kostnader.
- högre intäkter, pga mer försålt vatten, utöver 8 % höjning av VA-taxan 2021. Detta överskott

har dock inte täckt kostnadsökningen.

KF beslutade i dec 2021 en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 15 % och en höjning av
anläggningstaxan med ca 6 % fr.o.m. 1 jan 2022.
Fortsatt dialog med samhällsbyggnadsnämnden har förts under året angående VA-taxan med
avseende på:
- historik/prognos (2014–2021)
- simulering av kostnadsutvecklingen de närmaste åren (2022–2025)
- simulering av taxe-utvecklingen/behov av taxe-höjningar (2022–2025).

Simuleringen pekar mot att årliga höjningar med runt 12–15 % kommer att krävas
kommande år, dvs 2022–2025.
Enheten har under året färdigställt ett förslag till ny taxekonstruktion som bland annat tydligare
inkluderar dagvattenavgifter. Ny taxekonstruktion beslutades i dec 2021 för implementering och
införande fr.o.m. 1 jan 2022. Denna moderna VA-taxekonstruktion innebär att Ales nya taxa
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baseras på branschpraxis, gällande lagstiftning samt medborgarperspektivet att VA-taxan skall
vara "skäligt och rättvist" kostnadsfördelad mellan de avgiftsskyldiga.

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 36 900 tkr.
Majoriteten av VA-kollektivets kostnader har avsett reinvesteringar, där förnyelse av VA-
ledningar i Göteborgsvägen, Kaveldunsvägen, Änggatan, Fornminnesvägen,
Åkergränd/Ängsgränd, Knaptorp och Göteborgsvägen varit några av de största projekten.
Vidare har åtgärder och kostnader behövt läggas på reningsverket i Älvängen för att upprätthålla
och bibehålla erforderlig funktion. Fokus vad gäller VA-kollektivets nyinvesteringar har varit
fortsatt projektering av ny överföringsledning Älvängen-St. Viken samt VA-utbyggnation av
§ 6 området Smedjebacken i Alafors som färdigställdes under året. Vidare har nybyggnation av
detaljplan Osbacken samt detaljplan Änggatan varit i prioriterat, baserat på beställningar från
samhällsbyggnads Pla/MEX-enhet.
På grund av fokus/prioritering av utbyggnation av detaljplaner, samt det stora antalet akuta
vattenläckor som inträffat under året, har investeringstakten varit något lägre än budget, som var
51 000 tkr under 2021. Årets investeringar uppgår till 35 944 tkr. Majoriteten av kostnaderna
avser reinvesteringar, där förnyelse av VA-ledningar i Egnahemsvägen, Knaptorp,
Göteborgsvägen samt utbyte av ventiler och brandposter är några av de största projekten.

Organisation
VA-verksamheten är i Ale kommun placerad under verksamhet Teknik som sorterar under
samhällsbyggnadsnämnden. VA-verksamheten är fr.o.m. 2021 uppdelad i 2 enheter, VA-
planering (Infrastrukturenheten) samt VA-drift.

Verksamhetsmått
2018 2019 2020 2021

Antal vattenprov tjänligt med anmärkning
(mikrobiologisk och/eller kemisk)

2 3 1 2

Antal läckor per 10 km ledning, st. 0,9 0,8 0,3 1,2

Antal stopp per 10 km ledning (per år) 1,0 0,4 0,4 0,2

Reningsgrad/reduktion fosfor (%) 95,9 93,8 95,6 94,8
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VA-verksamheten
Ekonomisk sammanställning

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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 Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning samt med få undantag de rekommendationer som lämnats av
rådet för kommunal redovisning.

 Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

 Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
Inkomster avseende anslutningsavgifter för VA har från och med år 2014 skuldförts.
Anslutningsavgifterna intäktsförs i samma takt som avskrivningstiden för de utgifter
som anslutningsavgifterna är avsedda att täcka.

 Pensionsutbetalningar, pensionsskuld och ansvarsförbindelse för pensioner intjänade
före 1998 har ännu inte fördelats till affärsverksamheten utan förutsätts täckas genom
personalomkostnadspåslaget.

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2021
Brukningsavgifter 55 985 62 263
Anslutningsavgifter 1 079 1 315
Upplupna/förutbetalda intäkter -1 151 1 756
Återföring investeringsfond 84 84
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
Övriga intäkter 233 449

56 230 65 876

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material 10 560 14 072
Personalkostnader 13 145 13 591
Lokalkostnad 455 599
Externt köpta tjänster 11 644 14 803
Från kommunen fördelade kostnader 897 949
Övriga kostnader 9 953 11 475

47 100 55 489

Av de gemensamt fördelade kostnaderna avser 548 tkr administration och ledning på
Sektor Samhällsbyggnad. Kostnaderna har fördelats utifrån de resurser verksamheten
tar i anspråk. 401 tkr avser del av gemensamma kostnader för telefonväxel,
personalavdelning och ekonomiadministration.

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År %
Vatten- och avloppsledningar 33-50 2-3
Byggnader, reningsverk 20-33 3-5
Vattenmätare, maskiner 5-10 10-20
Inventarier, fordon 5-10 10-20

Årets avskrivningar fördelas på: 2020 2021
VA-ledningar, fastigheter och tekniska anläggningar 6 915 7 946
Maskiner o inventarier 508 776
Fordon transportmedel 576 576

7 999 9 298
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Not 4 Finansiella intäkter 2020 2021
Dröjsmålsränta på kundfordringar 94 58
Övriga finansiella intäkter 0 0

94 58

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på långfristig skuld hos kommunen 1 210 1 117
Beräknas till 1,0 % på genomsnittlig låneskuld
Övriga finansiella kostnader 15 21

1 225 1 138

Not 6 Mark, byggnader o tekniska anläggningar 2020-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 269 465 311 463
Inköp 42 204 36 761
Försäljningar/utrangeringar -205 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 311 463 348 224

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -89 1241 -97 951
Försäljningar/utrangeringar 24 0
Årets avskrivningar enligt plan -6 734 -7 919
Utgående avskrivningar enligt plan -97 951 -105 870

Utgående planenligt restvärde 213 512 242 354

Not 7 Maskiner, fordon, inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 10 664 14 793
Inköp 4 179 159
Försäljningar utrangeringar -50 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 793 14 952

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -4 749 -5 782
Försäljningar/utrangeringar 50 0
Årets avskrivningar enligt plan -1 084 - 1 379
Utgående avskrivningar enligt plan -5 782 - 7 162

Utgående planenligt restvärde 9 011 7 790

Not 8 Kortfristiga fordringar
Fordran på kollektivet, att återställa inom 3 år 0 560

0 560

Not 9 Avsättningar
Investeringsfond dimensionshöjning av avlopps-
ledningsnätet från Nödinge till avloppstunnel Stora Viken.
Avsättning 2009 3 402 3 318
Återföring (motsvarande avskrivning) -84 -84
Utgående balans 3 318 3 234

Investeringsfond åtgärder Älvängens reningsverk.
Avsättning 2017 8000 8 000
Avsättning 2018 8000 8 000
Avsättning 2019 1 300 1 300
Återföring (motsvarande avskrivning) 0 0
Utgående balans 17 300 17 300

Utgående balans avsättningar totalt 20 702 20 534
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Not 10 Kortfristiga skulder 2020-12-31 2021-12-31
Förutbetalda intäkter från överuttag
som återförs inom tre år 1 196 0

1 196 0

Not 11 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld 687 785
Förutbetalda intäkter (Länsstyrelsen) 1 602 833
Övriga upplupna kostnader 1 096 450

3 385 2 068
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Renhållningsverksamheten
Renhållningens uppdrag är att på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt omhänderta
avfall från hushåll, verksamheter och företag i kommunen. Verksamheten ska finansieras till
100 % med avgifter eller annan ersättning via renhållningstaxan. Taxa 2021 miljöstyrs med
avseende på utsortering av matavfall och kärlvolym. Renhållningens mål är att ha en robust
avfallshantering och möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara samhället genom
att underlätta och främja de översta stegen i avfallstrappan så som återvinning,
återanvändning och avfallsminimering. Under 2021 har fokus varit att behålla en robust
renhållningsenhet och säkerställa en fungerande verksamhet trots rådande restriktioner och
sjukfrånvaro under pågående pandemi.

Trycket på ÅVC Sörmossen har varit fortsatt högt. Många besökare och fortsatt ökat flöde av
grovavfall. Dock har mängden brännbart avfall minskat med 23% jämfört med 2020.
Aktiviteten inga transparenta säckar har gett utslag och avfallet har sorterats för återvinning
och återanvändning i stället för att gå till förbränning. Under sommaren har feriearbetare varit
del att informera kunderna om sortering och haft ansvar för att hålla koll på de containrar där
material ofta blir felsorterat. Detta är en aktivitet för att öka mängden återvinning och
återbruk för att nå målen i avfallsplanen.

Nöjda kunder är ett av enhetens mål. För att nå detta har nya tjänster testats så som
fastighetsnära insamling i storsäck. Den populära aktiviteten mobil ÅVC genomfördes under
vår och höst i Skepplanda. Ale kommun deltar i tävlingen Minimeringsmästarna där syftet är
att genom inspiration, utmaningar och ökad kunskap få de tävlande att halvera mängden
avfall under ett år. Det är tre familjer som är anmälda i Ale och tävlar mot familjer i resten av
landet. Nytt inpasseringssystem på ÅVC Sörmossen som innebär att körkortet kan användas
samt sms-tjänst för att bli påmind att soporna ska bli tömda är aktiviteter som också
genomförts.

Göteborgsregionen minskar avfallet -Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 som är ett av
kommunens styrdokument har lyfts i olika forum. Arbetet har gjorts tillsammans med
avdelningen för strategi och uppföljning där miljö och klimatplanen samt avfallsplanen har
vävts samman i ett dokument för att underlätta för andra sektorer, verksamheter och enheter.
Enheten deltog i projektet samordnad avfallshantering kommunens verksamheter som
mynnade ut i att resurs på 50% som är skattefinansierad med hemmavist enhet renhållning
ska tillsättas som projektanställning under två år med start 2022. Detta är ett led i att få en väg
in för alla avfallsfrågor i kommunens verksamheter samt att nå mål i avfallsplan. Föreskrifter
om avfallshantering, styrdokument, har under året uppdaterats och i kommunstyrelsen har
beslut tagits att föreslå kommunstyrelsen att anta de nya föreskrifterna.

Planering för insamling av returpapper har skett då returpapper från 1/1 2022 är ett
kommunalt ansvar. Upphandling av mottagningsanläggning och avsättning för returpappret
från fastighetsnära insamling i flerbostadshus och verksamheter där utvärdering var bästa pris
genomfördes. Enheten har under året också upphandlat transporter från ÅVC,
omhändertagande av batterier och skrot samt omhändertagande av stoppade möbler.
Upphandlingarna har gjorts tillsammans med andra GR-kommuner för att skapa större affär
och således större intresse att lämna anbud.
Årets resultat
Renhållningen redovisar ett överskott på 3 368 tkr vilket främst beror på en återbetalning från
Renova AB i det direkttilldelad insamlingsuppdraget.

De stora posterna som generera positivt utfall är följande:

 Renova AB återbetalning tilldelat insamlingsuppdrag

 Ökade intäkter för återvinningsmaterial så som skrot och wellpapp vilka styrs av
världsmarknadspriset.
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 Ökade intäkter konsumtionsutgifter

 Minskade personalkostnader då föräldraledigheter och ingen ersättare tagits in

 Verksamhet container förväntades göra ett negativt resultat då taxa och budget
planerades. Taxan ändrades till 2021 där en hårdare miljöstyrd taxa infördes för att få
kunderna att också fastighetsnära sortera sitt grovavfall. Oavsett kostnad väljer
kunderna, tyvärr, den osorterade och dyrare containern.

De stora posterna som generera negativt utfall är följande:

 Mängden behandlat material har ökat

 Drivmedelspriserna

 Omhändertagande av farligt avfall som beror på ökade mängder samt nya avtalspriser

Mindre posterna som generera negativt utfall men ändock är av betydelse:

 Timanställd personal ÅVC Sörmossen då fler besökare och högre sjukfrånvaro

 Upplupna semesterlöner vilket ej var budgeterat för

 IT-programvaror vilket beror av sms-tjänst och nytt inpasseringssystem

Då det kommunala avfallsansvaret är föränderligt behöver vi vänja oss vid en
renhållningstaxa som förändras. Regeringsbeslut på skatt på förbränning och att ta bort
producentansvaret på tidningar är exempel på beslut som fattats och där kostnaderna läggs på
avfallskollektivet.

Investeringar
Under året har hjullastare till ÅVC Sörmossen införskaffats med investeringsbelopp 2 000 tkr
där 1 882 tkr nyttjades. Nytt skalskydd ÅVC Sörmossen där hela investeringsbeloppet på 400
tkr nyttjades. Nytt inpasseringssystem ÅVC Sörmossen där hela beloppet 400 tkr nyttjades.

Planerande investering för asfaltering, miljöcontainer och ombyggnation/nyetablering
kvartersnära insamling av tidningar och förpackningar har ej genomförts under året. Orsak
gällande förpackningar är att det fortfarande inte finns nytt regeringsbeslut gällande ansvar
för insamling. Investering ombyggnation ÅVC Sörmossen för att öka återbruk har ej heller
genomförts då det ej varit möjligt under rådande omständigheter med pågående pandemi.
Investeringsanslag asfaltering ej heller nyttjad.

Följande inverteringar har begärts överflyttade till 2022; ombyggnation ÅVC Sörmossen samt
miljöcontainer och ombyggnation/nyetablering kvartersnära insamling av tidningar men i
stället nyttjas för byte av batteri på truck ÅVC Sörmossen och nytt skyltsystem.
Organisation
Renhållningsenheten är i Ale kommun placerad under Samhällsbyggnadsnämnden och tillhör
verksamhet teknik. Antal årsarbetare är 2021 8,0 (8,3 f. år) exkl. timanställda.

Verksamhetsmått
2018 2019 2020 2021

Insamlad mängd förpackningar och returpapper
(kg/invånare)

64 75 X *

Koldioxidutsläpp per insamlat ton säck och kärlavfall
(CO2/ton)

5 4,4 4,9 2,9**

Energiåtervinning genom förbränning av säck och
kärlavfall (kg/invånare)

171 149 139 131

Andel matavfall från säck och kärlavfall som återvinns
genom biologisk behandling (%)

45 52 37** 39***

* Uppgift för 2021 tillgänglig först i slutet av mars
**För 2021 är också tömningar från FNI-fordon samt containertransporter inkluderat därav ett lägre utfall än tidigare år.
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*** Andelen matavfall från säck och kärlavfall som återvinns genom biologisk behandling
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Ekonomisk sammanställning
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning samt med få undantag de rekommendationer som lämnats av
rådet för kommunal redovisning.

 Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

 Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

 Pensionsutbetalningar, pensionsskuld och ansvarsförbindelse för pensioner intjänade
före 1998 har ännu inte fördelats till affärsverksamheten men förutsätts täckas genom
personalomkostnadspåslaget.

Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2021
Avgifter 38 573 41 858
Upplupna/förutbetalda intäkter -2 491 -3 368
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0
Övriga intäkter 221 209

36 303 38 699

Not 2 Verksamhetens kostnader
Material 384 334
Personalkostnader 5 361 5 837
Lokalkostnad 353 326
Externt köpta tjänster 24 472 26 738
Från kommunen fördelade kostnader 941 932
Övriga kostnader 3 570 3 308
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 92 0

35 173 37 475

Av de gemensamt fördelade kostnaderna avser 548 tkr administration och ledning på
sektor samhällsbyggnad. Kostnaderna har fördelats utifrån de resurser verksamheten
tar i anspråk. 384 tkr avser del av gemensamma kostnader för telefonväxel,
personalavdelning och ekonomiadministration.

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År %
Fastigheter 20-33 3-5
Maskiner, fordon, inventarier 5-10 10-20

Årets avskrivningar fördelas på: 2020 2021
Fastigheter 13 80
Maskiner, fordon, inventarier 1 068 1 137

1 081 1 217

Not 4 Finansiella intäkter 2020 2021
Dröjsmålsränta på kundfordringar 10 24
Ränteintäkt fordran kommunen 1 2
Övriga finansiella intäkter 0 0

11 26
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Not 5 Finansiella kostnader 2020 2021
Ränta på långfristig skuld hos kommunen 46 12
Beräknas till 1,0 % på genomsnittlig låneskuld
Övriga finansiella kostnader 14 21

60 33

Not 6 Fastigheter 2020-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 3 153 3 217
Inköp 64 915
Försäljningar utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 217 4 132

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -3 111 -3 125
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar enligt plan -13 -80
Utgående avskrivningar enligt plan -3 125 - 3 205

Utgående planenligt restvärde 42 927

Not 7 Maskiner, fordon, inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 11 589 9 890
Inköp 0 1 916
Försäljningar utrangeringar -1 700 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 890 11 806

Ackumulerad avskrivning enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -5 300 -5 178
Försäljningar/utrangeringar 1 190 0
Årets avskrivningar enligt plan -1 068 - 1 137
Utgående avskrivningar enligt plan -5 178 -6 315

Utgående planenligt restvärde 4 712 5 491

Not 8 Kortfristig fordran
Fordran på kommunen  0 1 805
Fordran på VA 0 0

0 1 805

Not 9 Kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter från överuttag
som återförs inom tre år 2 644 6 012
Skuld till VA (avräkningskonto) 0 0

2 644 6 012

Not 10 Upplupna kostnader
Semesterlöneskuld 516 574
Övriga upplupna kostnader 1 838 522

2 354 1 096
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för helår – alla nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen av
nämndernas interna kontroll 2021.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Intern kontrollplan för 2021 har följts upp i samtliga nämnder men har ännu inte behandlats
genom beslut i kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden.

Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner 2021 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa moment har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen. Flera nämnder ser också behov att
fortsätta förbättra följsamheten till GDPR under 2022.

Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef strategi- och uppföljning
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-02-18

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Servicenämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Socialnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Utbildningsnämnden

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår - Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommuncontroller

För kännedom:

Avdelningschef strategi- och uppföljning

Ärendet

Nämnderna ska enligt 6 kap. § 6 kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt kommunens policy för intern kontroll ska varje enskild nämnd säkerställa att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts utifrån områdena ekonomi, regelverk och
verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2021.
När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Nämndernas planer innehöll de
riskområden som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade samt ett antal
gulmarkerade risker. I uppföljningen redovisas årets arbete med internkontroll.

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. I
detta ligger bland annat att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god
internkontroll. Nedan följer en kort sammanfattning om varje nämnds arbete utifrån intern
kontrollplan 2021.
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Kommunstyrelsen

Uppföljningen visar att riskerna som prioriterades inför internkontrollplan 2021 bedöms vara
lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalys. Detta på grund av att ett antal åtgärder
genomförts. Ett omfattande arbete har exempelvis genomförts gällande riskerna med brister i
det systematiskt brandskyddsarbetet med både utbildningar och konsultationer.
Kompetensförsörjningsplaner är även framtagna för att arbeta med riskerna relaterade till den
framtida kompetensbristen.

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande
följsamhet kring introduktion av nyanställd personal och kostnadskontroll inför
löneutbetalning. Kontrollen har också visat på behov att genomföra kommunikationsinsatser
till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och avvikelser och återkoppla till chef om
löneutbetalningen är felaktig. Covid-19 pandemin har påverkat arbetet med internkontrollen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningen visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt
kostnadskontroll av löner, vilket varit utfallet de senaste åren.

Servicenämnden

Uppföljningen visar att sektor service inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av
intern kontrollplan 2021. Plan för hantering av samtliga punkter har utarbetats och arbetet har
löpt på som förväntat. Risker som identifierades för 2021 anses vara lägre än vid uppstart av
årets interna kontrollplan i december 2020. Sektor service bedömer dock att riskerna kring
Lag- och myndighetskrav, Underhåll utifrån prioriteringsordning samt Leverans i tid för att
möta behoven fortsatt behöver vara i fokus och har därför överförts till internkontrollplan för
2022.

Socialnämnden

Uppföljningen visar att det föreligger god ordning och följsamhet till verksamhetens
processer och rutiner. De uppföljande kontroller som gjorts visar på mindre eller inga
avvikelser. Gällande bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR
har verksamheten under lång tid arbetat med olika åtgärder relaterade till detta. Dock kvarstår
ett arbete med att fortsatt höja kompetensen om GDPR inom verksamheten. En av de
planerade kontrollerna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Det gäller
utbildningsinsatser relaterade till risken att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin.

Utbildningsnämnden

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande
kännedom och följsamhet kopplat till GDPR. Inför internkontrollplan 2021 bedömdes ett
antal riskområden ta två år att genomföra, med rutinförbättring under 2021 och uppföljning
under 2022. Dessa risker har överförts till internkontrollplanen för 2022. Covid-19
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pandemin har påverkat arbetet med internkontrollen genom att försena vissa uppföljande
kontroller som att kommunikation skett kring nya styrdokument och tillsyn kring arkivarie.

Överförmyndarnämnden

Uppföljningen visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt
kostnadskontroll av löner, vilket varit utfallet de senaste åren. Sektorn behöver arbeta särskilt
med de frågorna den kommande tiden så att alla förstår vikten av att göra rätt. Framtagande
av kompetensförsörjningsplaner har inte påbörjats enligt plan. Sektorn aktualiserar frågan
under 2022.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Styrdokument som reglerar kommunens arbete med intern kontroll:

Policy för intern kontroll Ale kommun
(Gäller inte sedan 2021-12-31)

Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun
(Reviderad version gäller sedan 2022-01-01)

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner 2021 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa åtgärder har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen. Flera nämnder ser också behov att
fortsätta förbättra följsamheten till GDPR under 2022. Den samlade bedömningen är att
kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
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1 Inledning 

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Inför intern kontrollplan 2021 har förvaltningen gjort en riskinventering samt värderat riskerna utifrån sannolik-
het och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits kommunstyrelsen vid kommunsty-
relsens sammanträde 2020-10-27. Under detta sammanträde genomfördes en miniworkshop där ytterligare risker 
identifierades av de förtroendevalda. Dessa risker har lagts till i en reviderad bruttolista som låg till grund för 
kommunstyrelsens prioritering av risker som ska hanteras i intern kontrollplan KS 2021 och som beslutades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Ansökan om bidrag 

  Risker 

 
Missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag. 

 

Kontrollmoment 

Registrerade ansökan om statsbidrag och övriga bidrag 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att möjliga statsbidrag har ansökts om 

Kommentar 

Förfrågan har ställts till kommunens diarium om vilken information som har kommit in och vilka ansökningar som har lämnats under första delen av 
2021. Alla nämnder har svarat och hos socialnämnden finns det nio informationsärenden om bidrag i diariet. Utbildningsnämnden har lämnat 13 ansök-
ningar och servicenämnden har lämnat fyra ansökningar om olika bidrag, samhällsbyggnad har lämnat en och socialnämnden har lämnat sju ansök-
ningar. Totalt har kommunen lämnat 25 ansökningar om bidrag under första halvan av år 2021. 

Vid en kontroll visade det sig att att skolverket har drygt 70 olika bidrag att söka och motsvarande siffra för socialstyrelsen är ett trettiotal och länsstyrel-
sen har en sammanställning med över åttio olika bidrag. Dessutom tillkommer möjligheten att söka bidrag från övriga myndigheter, EU- fonder och 
andra bidragsgivare. Det finns alltså flera hundra olika bidrag att söka för en kommun och det är därför svårt att informera om alla olika bidrag på ett bra 
sätt. 

  

  

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Sprid kunskap om möjliga statsbidrag eller andra bidrag att söka 

Kommentar 

Det finns flera hundra olika bidrag att söka för en kommun och det är därför svårt att informera om alla olika bidrag på ett bra sätt. En annan metod är 
att sektorerna gör en första analys av utvecklingsområden, arbetsuppgifter och arbetsområden där det saknas resurser och att kommunstyrelsen sedan 
får ett uppdrag att undersöka om det finns lämpliga bidrag att söka. Kommunstyrelsen kan sedan vara en förstärkande resurs som tillsammans med 
sektor gör ansökan och om det behövs, även ger stöd för att genomföra projektet och redovisningar. 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Okunskap om riktlinjer och policys 

 

Kontrollmoment 

Kommunikation av riktlinjer och policys 

 

Uppföljande kontroll 

 Uppföljning att kommunikation skett kring nya styrdokument 

Kommentar 

- Finns det kännedom om Ale kommuns styrdokument hos berörda medarbetare på förvaltningen?  Ja, tydliga rutiner och platser för publicering finns. 
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Uppföljande kontroll 

- Är gällande styrdokument lättillgängliga? Ja, på ale.se samt på dap. 

- Sker det löpande information om nya styrdokument och/eller uppdatering av gamla? Ja, men här finns förbättringspotential. Nyhetsflödet på dap går 
snabbt, det är inte alltid enkelt att nå givna målgrupper m.m. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Kommunikationsinsatser om olika styrdokument 

Kommentar 

Relevanta styrdokument för styrdokument finns, är kända och publicerade. Alla styrdokument ä samlade på ale.se samt på dap. 

2.2.2 Digitala möten via Teams, Zoom etc 

  Risker 

 
Känslig information kan få oönskad spridning 

 

Kontrollmoment 

Är det säkerställt att krav på konfidentialitet och sekretess beaktas i digitala möten? 

 

Uppföljande kontroll 

 Organisationens mognad inom informationssäkerhet 

Kommentar 

En enkätundersökning har genomförts i slutet på juni 2021 bland alla chefer och ett antal handläggare inom sektor kommunstyrelsen. Med enkätens 
hjälp ville vi få en uppfattning om sektorns mognad inom informationssäkerhet vid digitala möten. Resultatet av undersökningen visar att det finns en 
viss medvetenhet om behovet att  säkerställa att krav på konfidentialitet och sekretess beaktas i digitala möten. Men resultatet visar också att det finns 
ett fortsatt behov att erbjuda utbildningar inom informationssäkerhet vid digitala möten. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Utbildning i digitala möten 

Kommentar 

Utbildningar har genomförts av Kommunikationsenheten och finns tillgängliga på den digitala arbetsplatsen. 

 Pågående 
Informationsinsats till sektorns chefer och medarbetare 

Kommentar 

Utbildning över internet i informationssäkerhet är beställd och distribuerad via MSB. 

MSB-utbildningen ska vara klar för alla senast 15/1 2022 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Kritiska processer 

  Risker 

 
Brister i säkerhetsarbetet och systematiskt brandskyddsarbetet 

 

Kontrollmoment 

Uppdatering och marknadsföring av styrande dokument 

Utbildningar i SBA 
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Uppföljande kontroll 

 Kontroll av kunskaper om styrdokument och rutiner inom säkerhetsområdet. 

Kommentar 

Antal genomförda utbildningar i SBA för chefer och säkerhetsombud: 7 st. utbildningar a 90minuter med totalt 199 st. deltagare 

Antal konsultationer i SBA frågor 20 st. under cirka 40timmar 

Verksamheter som blivit konsulterade: 

1KoF, 1Surtehöjd, Vikadamm, Kyrkbyskolan, Änggården, Da Vinciskolan, Klockarevägen, Skyttagården, Garverivägen, Kulturum, Skyttagården med 
Borf, skolsociala gruppen, Starrkärrsförskola, Byvägens förskola, Da Vinci 2.0, Himlaskolan, Mor Annas förskola, Storgårdens förskola, Arosenius, 
Vikadamm 2.0, 

Antal utrymningsövningar för sektor utbildning: 39 st. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Kommunicera mer kring SBA-frågan. 

Kommentar 

Fortlöpande utbildning i SBA frågor samt att säkerhetsavdelningen har byggt upp ett fungerande nätverk inom sektorerna för säkerhet och SBA frågor. 

 Avslutad 
Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar inom SBA. 

Kommentar 

SBA utbildningar har genomförts med ca 200 chefer. SBA utbildningar samt konsultation ges fortlöpande. 

2.3.2 Kompetensförsörjning 

  Risker 

 
Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra. 

 

Kontrollmoment 

Kompetensförsörjningsplaner 

 

Uppföljande kontroll 

 Vakanser inom kritiska verksamhetsområden 

Kommentar 

Det finns för tillfället inga vakanser inom kritiska verksamhetsområden. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Kompetensförsörjningsplan 

Kommentar 

HR leder arbetet med kompetensförsörjningsplanering där fokus 2020/2021 varit sektorernas kompetensförsörjningsplaner och de nyckelkompetenser 
man ser och som riskerar att få stora konsekvenser för kommunens möjligheter att upprätthålla välfärdsuppdraget på samma sätt som idag. Situationen 
kommunen har med identifierade nyckelkompetenser och bristyrken är delvis en effekt av den demografiska förändring vi har i Sverige där den arbets-
föra andelen av befolkningen minskar i relation till övriga. Olika sektorer har olika behov och har en varierad grad av kompetensförsörjningsbehov vilket 
den kompetensförsörjningsinventering som gjorts visar. Samtliga sektorer förutom kommunstyrelsen har identifierat nyckelkompetenser och bristyrken 
och tagit fram kompetensförsörjningsplaner samt påbörjat insatser för att hantera de identifierade bristrollerna och nyckelkompetenserna. De strategier 
för kompetensförsörjning som tagits fram omfattar även kommunstyrelsen som kommer att påbörja arbetet med en kompetensförsörjningsplan under 
2022 med stöd från HR. 

2.3.3 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 
Att inte kommunfullmäktiges mål uppnås och uppdrag inte genomförs 
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Kontrollmoment 

Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda 

Analys av uppföljningsrapporter 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll om handlingsplaner och rutiner finns och efterlevs. 

Kommentar 

Fortlöpande arbete - säkerhetsavdelningen stödjer i utbildning och utreder incidenter. Nära samarbete med polis och säkerhetsföretag finns. 

Finns en kvarstående utvecklingspotential i att strukturera arbetet. 

 Kontroll att tagna beslut verkställs 

Kommentar 

Ett pågående arbete, inga avvikelser att rapportera. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Rapportera situationer då våld eller hot om våld har förekommit. 

Kommentar 

Har förekommit enskilda fall av hot mot tjänsteman eller politiker. vart fall har hanterats individuellt och handlagts av säkerhetsenheten. 

Det finns svårigheter i att hantera komplexa myndighetsuppdrag där kommuninvånaren är hotfull, vilket får hanteras utifrån i varje fall givna omständig-
heter,. 

 Pågående 
Uppdatera och kommunicera handlingsplaner och rutiner 

Kommentar 

Förtydligande av rutiner, samt att säkerhetsenheten har tagit fram handböcker i 1) Hot och våld, 2) personlig säkerhet samt 3= PDV, och erbjuder 
utbildningar i ämnet. Alla politiker och valarbetare skall även utbildas med start våren 2022. 

Avdelningen Strategi och uppföljning har tagit fram en hot- och våldsplan för avdelningen. 
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3 Slutsats av uppföljning 

Det är viktigt att kontinuerligt se över kontrollmoment och åtgärder. Det är också viktigt att det verkligen är de 
risker som kan medföra allvarliga konsekvenser om de inträffar som hanteras. 

I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker-
na genomförts. 

Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskana-
lysen i december 2020. Detta på grund av att ett antal åtgärder genomförts. 



 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
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1 Inledning 

Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en tillräckligt god 
intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås 
allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att 
den bedrivs effektivt och säker med invånarnas bästa för ögonen. 

Internkontrollplanen för 2021 hanterar risker inom samtliga tre områden, ekonomi, regelverk och verksamhet. 
Riskvärdet för de fyra framtagna kontrollpunkter bedömdes ha ett riskvärde om 10-12 på en skala mellan 1 - 25. 
Det sammantagna riskväde om 10-12 ger indikation på att viss risk finns och bör åtgärdas. Riskerna anses ej vara 
av akut eller brådskande karaktär. 

Tre av fyra av kultur och fritids internkontrollpunkter föreslås kvarstå till kommande år. Det gånga året har inne-
burit få rekryteringar, få introduktioner av nyanställda och i hög grad distansarbete och teamsmöten som en kon-
sekvens av pandemin. Det har försvårat möjligheten att följa upp årets internkontrollpunkter. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Kontroll av lönehantering 

  Risker 

 
Utbetalning av felaktig lön 

 

Kontrollmoment 

Granska att chefer utför kostnadskontroll inför löneutbetalning 

 

Uppföljande kontroll 

Delårsbokslut T2 

 Granska lönehantering 

Kommentar 

Granskningen  av perioden jan - juli 2021 visar att kostnadskontrollen av löneutbetalningar kan förbättras ytterligare av cheferna i sektorn. Brist på 
genomförande av kostnadskontroller kan bero på flera anledningar, en anledning kan vara att begränsning av användning av olika verktyg för kontrol-
len. I nuläget är kostnadskontrollen begränsad till använda dator för att kunna utföra granskningen en utveckling kan  vara att granskningskontrollen kan 
ske även via chefens arbetsmobil. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan  2022 

Kommentar 

Granskningen visar att kostnadskontrollen har låg efterlevnad. Återkoppla till HR och IT om att utvecklingspotential är att chefer får sms/mejl påminnelse 
via outlook en tid före sista granskningsdag samt att kontrollen även kan ske via mobil. 

 Pågående med avvikelse 
Granska en ny tidsperiod att chefer utför kostnadskontrontroll inför löneut-
betalning månadsvis 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Anställningsprocess 

  Risker 

 
Giltigt och korrekt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas ej före anställning sker 

 

Kontrollmoment 

Undersöka att belastningsregister uppvisats vid nyanställningar 

 

Uppföljande kontroll 

 Delårsbokslut T2 

Kommentar 

Någon enstaka nyanställning har skett under pandemin 2020 och 2021 och där utdrag ur belastningsregistret har uppvisats för anställande chef. Skriftlig 
rutin är framtagen inom sektorn och förankrad bland anställande chefer. Rutinen är dokumenterad enligt Ale kommuns riktlinjer och i sektorns verksam-
hetshandbok på intranät. 
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Status Åtgärder 

 Pågående 
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan  2022 

Kommentar 

En person har nyanställts under pandemin varför risken ej kan anses vara minimerad och förslaget är att granskning sker även kommande år 2022. 

 Avslutad 
Rutin för sektorn gällande utdrag ur polisens belastningsregister och 
vilken blankett avses. 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Introduktion av nyanställda 

  Risker 

 
Bristande introduktion på ny arbetsplats 

 

Kontrollmoment 

Granska att introduktionen ger den vägledning som förväntas till nyanställd inom sektorn 

 

Uppföljande kontroll 

 Intervju med nyanställda gärna spridda inom sektorn 

Kommentar 

Få nyanställningar har skett under pandemin varav en kan anses vara nyanställning. En intervju har kunnat genomföras. I intervjun framgår det att 
personen är mer än nöjd med sin introduktion och onboarding till Ale kommun. Gällande rutiner har förbättringsförslag lämnats till HR representant 
Maria Eliasson för vidareutveckling av central introduktionsprocess. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Se över checklistan för introduktion av nyanställda. HR beställer introdukt-
ionsmappen och skickar till EC i samband att anställningsavtalet är un-
derskrivet av båda parter. 

Kommentar 

HR har arbetat fram nytt arbetssätt med att förenkla och göra introduktionspärm mer lättillgänglig för både chef och medarbetare. Den är publicerad i 
chefshandboken. Hela processen är digitaliserad och säkerställer att introduktion kvalitetssäkras och att alla får likvärdig introduktion oavsett i vilken 
sektor man börjar i inom Ale. 

 Pågående 
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan  2022 

2.3.2 Hantering av sektorns musikinstrument 

  Risker 

 
Bristande hantering av sektorns musikinstrument 

 

Kontrollmoment 

Inventering av musikinstrument för utlåning till elever inom kulturskolan 

 

Uppföljande kontroll 

Delårsbokslut T2 

Kommentar 

Distansarbete och pandemin har medfört att inventering av instrument har skjutits upp. Medarbetarna behöver ses och fysiskt vara på arbetsplats och 
utföra inventeringen tillsammans. Sannolikt är inventering utförd före årsskiftet, under förutsättning att nuvarande beslut om distans och hemarbete i Ale 
kommun upphör per 30 september. 
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Status Åtgärder 

 Avslutad 
Inventera vilka musikinstrument finns för utlåning och vem har dem 

Kommentar 

Inventerad förteckning över kulturskolans instrument finns infört elevsystemet Study Along 
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3 Slutsats av uppföljning 

Uppföljningen av 2021 års internkontrollplan är genomförd inom de tre områdena ekonomi, regelverk och verk-
samhet. 

Två av fyra kontrollpunkter avser följsamhet kring introduktion av nyanställd personal, vilket under pandemin 
varit i det närmaste obefintlig, och därmed enkel att granska men svårt att dra slutsatsen om risken är minimerad 
varför kontrollpunkt bör kvarstå till internkontrollplan 2022. 

Kontrollpunkt som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning har visat att det finns anledning att att kontroll-
punkten bör kvarstå till internkontrollplan 2022. Kontrollen har också visat på behov att genomföra kommuni-
kationsinsatser till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och avvikelser och återkoppla till chef om 
löneutbetalningen är felaktig. 

Distansarbete och pandemin har medfört att inventering av instrument har försvårats eftersom de kräver att 
medarbetarna ses fysiskt på arbetsplatsen. Under vintern har inventeringen utförts tillsammans. 

Uppföljning har skett enligt plan och stickprov på delegeringsbeslut från tidigare års kontrollplan har genomförts 
utan avvikelser. 

Sektorn ser ett fortsatt behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den blir en del 
av verksamheten och att kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare. Systematiseringen har 
förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas. 
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1 Inledning 

Nämnderna, ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6, se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts 
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i intern-
kontrollplanen för år 2021. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehåller de riskområden 
som bedöms ha högst riskvärde. Denna uppföljningsrapport redovisar helårets arbete med internkontroll. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor 

  Risker 

 
Att avrop inte sker enligt korrekt avtal 

 

Kontrollmoment 

Kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal 

 

Uppföljande kontroll 

Uppföljning av att avsropskontroller genomförts och utförts på korrekt sätt 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Stickprovskontroller har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att två tjänster eller varor av tio kontrollerade köpts in utan befintligt avtal. Det är inom 
bägge verksamhetsområdena Teknik och planering och myndighet, som man gjort inköp utan avtal. I samtliga fall rör det specialisttjänster. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Utbildning 

Kommentar 

Sektorn kommer att öka informationen om avtalstrohet till sektorn. 

 Avslutad 
Medarbetaren informeras och felet åtgärdas. 

Kommentar 

Berörda enheter kommer att informeras och de ska tillse att inköpen inte upprepas utan befintligt avtal. 

2.1.2 Uppföljning av debitering 

  Risker 

 
Fakturering görs inte enligt aktuell taxa 

 

Kontrollmoment 

Fakturering har gjorts enligt gällande taxa 

Kontroll att upparbetat arbete har debiterats 

 

Uppföljande kontroll 

Kontroll att fakturering har gjorts enligt gällande taxa 

Kommentar 

Genomförda stickprovskontroller genomförda visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa. 

Kontroll att upparbetat arbete har debiterats 

Kommentar 

Stickprovskontroller visade att samtliga kontroller var utan anmärkning och allt upparbetat arbete har debiterats 

 

Status Åtgärder 
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Status Åtgärder 

 Avslutad 
Information om gällande taxa 

Kommentar 

Information om taxa sker löpande 

 Avslutad 
Rättelse 

Kommentar 

Alla feldebiteringar, som upptäcks, rättas upp i den mån det är möjligt. 

 Avslutad 
Se till att alla som fakturerar har tillgång till rätt taxa. 

 Avslutad 
Rättelse - upparbetat arbete debiteras 

Kommentar 

Om ett ärende inte debiterats sker fakturering vid upptäckt. 

 Avslutad 
Utredning av orsak 

Kommentar 

En orsaksutredning görs  i samband med upptäck av ett icke debiterat ärende. 

 Avslutad 
Upprätta en rutinbeskrivning 

2.1.3 Kontroll av löner 

  Risker 

 
Utbetalning av felaktig lön 

 

Kontrollmoment 

Kostnadskontroll 

 

Uppföljande kontroll 

Stickprovskontroller att kostnadskontroller är gjorda. 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sektorchef får information varje månad om genomförda kostnadskontroller. Statistiken visar att det är fler chefer än tidigare som genomför kostnadskon-
trollen. Vanligtvis är det omkring 60 procent av sektorns chefer som genomfört kontrollen varje månad. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Kostnadskontroll ska göras varje månad. 

Kommentar 

Insats för att förbättra kontroller av löner behöver göras. 

 Avslutad 
Kommunikationsinsatser till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra 
tid och meddela om lönen är felaktig 

Kommentar 

Det sker löpande information ut till medarbetarna om eget ansvar kring bokföring av tid samt felaktig lön. Det är särskilt viktigt vid nyanställning. 

 Pågående med avvikelse 
Utbildning av chefer gällande tillvägagångssätt vid kostnadskontroll 

Kommentar 

Det finns behov av ytterligare utbildning kring tillvägagångssätt vid kostnadskontroll. 
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2.2 Verksamhet 

2.2.1 Kompetensutvecklingsplaner 

  Risker 

 
Kompetensförsörjningsplaner följs inte 

 

Kontrollmoment 

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan på varje enhet 

 

Uppföljande kontroll 

Årlig kontroll att framtagna kompetensförsörjningsplaner följs. 

Kommentar 

Sektorn har bidragit med information om bristyrken och nyckelfunktioner till kommunens kompetensförsörjningsplan 2022. Arbetet med att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner för sektorn har inte inletts på grund av att andra frågor prioriterats högre. Kommunen saknar rutiner och mallar gällande 
kompetensförsörjningsplaner. 

 

Status Åtgärder 

 Ej påbörjad 
Kartlägga och säkerställa att det finns välfungerande kompetensutveckl-
ingsplaner. 

2.2.2 Covid- 19 pandemin 

  Risker 

 
Uppdrag försenas till följd av låg bemanning 

 

Kontrollmoment 

Kontinuerligt kontrollera frånvaro 

 

Uppföljande kontroll 

Kontrollera frånvaro 

Kommentar 

Frånvaron har kontrollerats löpande. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Följa upp pandemiplaner 

 Avslutad 
Säkerställa bemanning 

Kommentar 

Frånvaron har varit låg under året trots pågående pandemi. Bemanningen har därmed varit god och bedöms inte vara den primära orsaken till uppdrag 
eventuellt försenats. 
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3 Slutsats av uppföljning 

Kontrollerna visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt kostnadskontroll av löner, vilket 
varit utfallet de senaste åren. Sektorn behöver arbeta särskilt med de frågorna den kommande tiden så att alla 
förstår vikten av att göra rätt. Framtagande av kompetensförsörjningsplaner har inte påbörjats enligt plan. Sek-
torn aktualiserar frågan under 2022. 

Sektorn ser ett fortsatt behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den blir en del 
av verksamheten samt att kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare. Systematiseringen har 
förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas. Ett årshjul förväntas också förbättra kontrollprocessen. 
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1 Inledning 

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Inför intern kontrollplan 2021 har sektorn gjort en riskinventering samt värderat riskerna utifrån sannolikhet och 
konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits servicenämnden. I juni och november 2021 
fick servicenämnden en muntlig föredragning av den interna kontrollplanen och det pågående arbetet. Detta blir 
den avslutande uppföljningen för helår 2021 gällande intern kontrollplan. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Finansiering av verksamhet 

  Risker 

 
Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses 

I nuläget löper arbetet på enligt plan utan avvikelser och har överförts för fortsatt arbete till intern kontrollplan 
2022. 

  

Kontrollmoment 

Utförda underhåll och reparationer i förhållande till behoven och budget. 

 

Uppföljande kontroll 

Kostnader kontra budget 

Kommentar 

Vid uppföljande kontroll framkommer att budget är i balans för helår. 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Delegationsordning 

  Risker 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

 

Kontrollmoment 

Kontroll att delegationsbeslut anmäls. 

 

Uppföljande kontroll 

 Avstämning med nyckelpersoner 

Kommentar 

Arbetet pågår enligt utarbetad rutin och har fungerat bra. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Genomgång av delegationsordning 

Kommentar 

Genomgång har hållits under våren. 

 Avslutad 
Ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut 

Kommentar 

Rutin för hantering av delegationsbeslut är framtagen och implementerad i sektorns ledningsgrupp. 

 Avslutad 
Uppföljning och kontroll av anmälan av delegationsbeslut 

Kommentar 
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Status Åtgärder 

Inför varje arbetsutskott görs en avstämning av aktuella delegeringsbeslut per verksamhet som sedan sammanställs och redovisas. 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Planering av underhåll 

  Risker 

 
Underhåll genomförs inte utifrån en prioriteringsordning. 

I nuläget löper arbetet på enligt plan utan avvikelser och har överförts för fortsatt arbete till intern kontrollplan 
2022. 

Kontrollmoment 

Statusbedömningar och underhållsplan 

 

Uppföljande kontroll 

 Status på arbetet med bedömningar och underhållsplan. 

Kommentar 

Status bedömning är nu genomförd och denna kommer att omfattas i en detaljerad underhållsplan under 2022. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Genomförande av statusbedömningar och framtagning av underhållsplan. 

Kommentar 

Arbetet med statusbedömningar pågår och planeras vara klart vid årsskiftet. Underlaget kommer därefter att användas för att både planera och priori-
tera behovet av underhåll för kommunens fastighetsbestånd. 

2.3.2 Lokalförsörjningsprocessen 

  Risker 

 
Leverans sker inte i tid för att möta behoven. 

I nuläget löper arbetet på enligt plan utan avvikelser och har överförts för fortsatt arbete till intern kontrollplan 
2022. 

Kontrollmoment 

Status på arbetet med lokalförsörjningsprocessen. 

 

Uppföljande kontroll 

 Status på leverans i förhållande till beställning. 

Kommentar 

En projektplan är framtagen som redovisar samtliga lokal behov och beräknat färdigställande. Arbetet fortsätter nu med fördjupad dialog med sektor 
samhällsbyggnad. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Kartläggning av lokalförsörjningsprocessen. 

Kommentar 

För att möta kommunens behov av verksamhetslokaler har en övergripande lokalförsörjningsplan sammanställts sedan 2016. Lokalförsörjningsplanen 
identifierar lokalbehovet på 10 år, uppdateras och fastställs av kommunfullmäktige varje år. Tyvärr har brister i lokalförsörjningsprocessen skapat ett 
uppdämt behov av lokaler vilket nu innebär en kort tid till förväntat förfärdigställande. Sektor service har därför sedan våren 2020 arbetat med att illu-
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Status Åtgärder 

strera processen bland annat genom att tydliggöra ansvarsfördelning och beslutssteg. September 2021 är huvud- och delprocesser illustrerade och 
tydliggjorda och processen är nu ute för presentation och granskning. Efter hantering av inkomna synpunkter behöver från 2017 fastställda styrdoku-
ment revideras och målet är att detta arbete blir klart under första delen av 2022. 

2.3.3 Specialkosthantering 

  Risker 

 
Fel kost serveras utifrån särskilda behov. 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av dokumentationspärmar. 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att inga fel har uppstått. 

Kommentar 

Arbetet pågår och finns med i verksamhetensplanen för kosten som ett mål för 2022 att ”Öka likvärdigheten och rutiner på de olika enheterna. Verk-
samhet kost kommer också att erbjuda fler specialkostutbildningar och även praktiska utbildningar. God kommunikation mellan sektorerna.” med den 
önskade effekten att säkerställa specialkosthanteringen. 

Det som är gjort under 2021 är att likvärdiga specialkosttavlor nu finns på förskolorna, praktisk specialkostutbildning har tagits fram, genomförts och 
planeras att fortsätta under 2022 samt att utveckling av e-tjänsten "specialkost" är genomförd. Under 2022 arbetar kosten med implementeringen samt 
att öka kommunikation mellan sektorerna i denna fråga. 

  

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Säkerställa rutiner 

Kommentar 

Kostverksamheten arbetar med att utveckla e-tjänst specialkost för att den ska bli mer användarvänlig tillsammans med skolan, förskolan och IT. Verk-
samhet kost testar samtidigt likvärdiga specialkosttavlor, märkningar och symboler. Kostverksamheten kommer även att starta en arbetsgrupp med 
kosten och förskolan för att säkerställa rutiner. 

2.3.4 IT-drift 

  Risker 

 
Långvarig IT-stopp 

 

Kontrollmoment 

Kontinuitetsplan 

 

Uppföljande kontroll 

 Uppföljning av kontinuitetsplan. 

Kommentar 

IT-enheten utför systematiska kontroller av drift och backup av verksamhetssystem. För att minimera risken för långvarigt stopp finns datalagringsplat-
ser med redundans på flera platser i kommunen. På en av dessa platser förhindras långvarigt stopp genom reservkraftverk som automatiskt startar vid 
strömbortfall. 
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3 Slutsats av uppföljning 

Sektor service har inte identifierat några avvikelser i uppföljningen av intern kontrollplan 2021. Plan för hante-
ring av samtliga punkter har utarbetats och arbetet har löpt på som förväntat. 

Risker som identifierades för 2021 anses vara lägre än vid uppstart av årets interna kontrollplan i december 2020. 
Sektor service bedömer dock att riskerna rörande nedan nämnda punkter fortfarande är aktuella och här därför 
överfört dessa till intern kontrollplan 2022. 

- Lag- och myndighetskrav 

- Underhåll utifrån prioriteringsordning 

- Leverans i tid för att möta behoven 
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1 Inledning 

Arbetet med intern kontroll utgår från 6 kap. 6 § kommunallagen och syftar till att säkra en effektiv förvaltning 
och att undvika att det begås allvarliga fel. Resultatet av den interna kontrollen ska årligen följas upp och rappor-
teras till nämnden. Internkontrollplanen för 2021 fokuserade på tre prioriterade risker; Under året har verksam-
heten arbetat med uppföljande kontroller samt olika åtgärder relaterade till riskerna 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Regelverk 

2.1.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter 

  Risker 

 
Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR 

 

Kontrollmoment 

Följsamhetskontroll till GDPR 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av loggar 

Kommentar 

Kontroll av loggar har utförts enligt plan i Treserva och MCSS. Under årets sista kvartal infördes ytterligare en loggkontroll (GWA), med samma frekvens 
som övriga loggkontroller. 

Loggkontroller utförs 1 gång/kvartal (feb, maj, aug och nov). 
 
Internkontrollen kan fastställa att loggkontroller utförs. 

 
Loggkontrollerna  sparas på SharePoint för granskning av enhetscheferna, i enighet med befintlig rutin. Ambitionen var att under hösten 2021 säker-
ställa att befintligt arbetssätt var förenligt med bl.a. GDPR men det har inte kunnat prioriteras. Just när det gäller loggkontroller som sparas på Sha-
rePoint finns ett behov, om än inte brådskande, av att kontrollera förfarandet. Tanken är att frågan kommer att hanteras under 2022. 

 Kontroll av registerförteckning i system 

Kommentar 

Ett omfattande arbete, bl.a. i samråd med IT-enheten, har utförts för att kartlägga och säkerställa att korrekt information finns angivet. Detta är ett arbete 

som ständigt är aktuellt, då förändringar i registerförteckningen sker kontinuerligt, både vad gäller involverade personalresurser och typ av tjänster, 
program och arbetssätt. Det innebär att föregående års registerförteckningen rimligtvis inte är aktuell nästkommande år. Med andra ord är detta arbete 
något som behöver göras varje år. 

 Kontroll av behörighetsstruktur 

Kommentar 

Slagning i HSA-katalogen görs varje månad av ansvarig systemförvaltare och ev. åtgärder vidtas skyndsamt vid behov. 

Behörigheter till verksamhetssystemen för medarbetare kan numera endast beställas av ansvarig chef, vilket är en åtgärd för att säkra upp vilka medar-
betare som har behörighet till vad och när. 

 Dokumentationskontroll enligt GDPR 

Kommentar 

En aktuell struktur med roller för arbetet kring GDPR finns. 
 
Dataskyddsombudet har under året granskat Ale Kommuns PUB-avtalsmall och hade inte något att anmärka på gällande huvuddelen av vår nuvarande 
mall. Dataskyddsombudet ansåg att den var tydlig och följde ganska väl SKRs grundmall vilket även fungerar bra med kraven från IMY. (Tidigare 
datainspektionen) 

Arbetet för att utveckla och bygga vidare den interna organisationen behöver kontinuerligt fortsätta för att öka kunskapen och medvetandet kring vårt 
ansvar för att hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. 

Inför införanden med nya leverantörer, digitala hjälpmedel, program osv. där personuppgifter hanteras ska dokumenterade riskanalyser utifrån GDPR 
genomföras. 

Under 2021 har arbetet med enbart befintliga leverantörer och program genomförts, varvid det inte heller har funnits något behov av att genomföra 
ytterligare riskanalyser eller kontroller utifrån GDPR. 

Vid ett ev. införande av ett nytt program eller produkt där personuppgifter hanteras är GDPR ett viktigt fokusområde. Dessvärre är det omfattande och 
svåra arbetet kring att säkerställa god följsamhet till GDPR något som till viss del bromsar "intresset" för just det programmet eller produkten, vilket i 
längden kan utgöra ett potentiellt hot mot den digitala utveckling vi behöver i sektorn. 

 Tillsyn av externa aktörer enligt GDPR 

Kommentar 

Genomgång av befintliga avtal till de system där personuppgifter hanteras. PUB-avtal har vid ett tillfälle saknats och detta har åtgärdats. 
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Status Åtgärder 

 Avslutad 
Fortsatta loggkontroller 

 Avslutad 
Slutföra registerförteckning 

 Avslutad 
Genomgång av behörigheter 

 Avslutad 
Slutföra den interna organisationen 

 Avslutad 
Säkerställa att aktuella PUB-avtal finns 

2.2 Verksamhet 

2.2.1 Handläggning- och ärendehanteringsprocessen 

  Risker 

 
Risk för att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin. 

 

Kontrollmoment 

Kompetens 

Följsamhet 

Styrdokument 

 

Uppföljande kontroll 

Kontroll av vilka som medverkat på utbildningar. 

Kommentar 

På grund av covid-19 har inga utbildningar genomförts. 

 Kontroll av följsamhet till rutin 

Kommentar 

Nämndsekreterare och registrator har informerat medarbetare om vikten av att allmänna handlingar diarieförs i behörig ordning samt påpekat brister i 
förekommande fall. 

 Dokumentationskontroll 

Kommentar 

Nämndsekreterare och registrator har sett till att det finns aktuella styrdokument för diarieföring av allmänna handlingar och arkivering av dessa. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad med avvikelse 
Genomföra utbildningar 

Kommentar 

Generella utbildningar avseende allmänna handlingar och offentlighet och sekretess har ej kunnat genomföras på grund av pandemin. Utbildningar i 
ärendehanteringssystemet Castor har kunnat genomföras digitalt. 

 Avslutad 
Fortsatt kontroll 

 Avslutad 
Inventering och granskning 

2.2.2 Lokaler 

  Risker 

 
Risk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån den verksamhet som bedrivs. 
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Kontrollmoment 

Följsamhetskontroll till gällande regelverk, lokaler 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av följsamhet till gällande regelverk 

Kommentar 

Brister framför allt vid förändring av verksamhet i befintlig lokal. Viktigt det finns fungerande rutiner för hanteringen av detta, så att nödvändiga kontroller 
görs avseende avtal, bygglov, krav från myndigheter (Räddningstjänst) och detaljplan. 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Rutin för ändrad verksamhet i befintlig lokal 

Kommentar 

Rutin för ändrad användning av befintlig lokal beslutades av sektorledningen 2021-11-11. Rutinen är utsänd till sektorns ledningsgrupper för kännedom, 
samt finns tillgänglig på intranätet i verksamhetshandboken i boxen "Lokaler och säkerhet". 

 Avslutad 
Samarbetsgrupp 

Kommentar 

Arbetsgrupp tillsatt för samverkan i lokal- och säkerhetsfrågor mellan sektor socialtjänst, sektor service, sektor samhällsbyggnad och Räddningstjäns-
ten. Inom arbetsgruppen har arbete med inventering av sektor socialtjänsts lokaler startats och kommer slutföras med hjälp av brandskyddskonsult 
under våren 2022. 
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3 Slutsats av uppföljning 

De uppföljande kontroller som gjorts visar på mindre eller inga avvikelser. Gällande bristande kännedom och 
följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR har verksamheten under lång tid arbetat med olika åtgärder relate-
rade till detta. Konstateras kan att struktur och systematiska kontroller nu finns på plats. Dock kvarstår ett arbete 
med att fortsatt höja kompetensen om GDPR inom verksamheten. Detta kommer följas inom ramen för intern-
kontrollplanen 2022 där informationssäkerhet och säkerhetsarbete i vidare bemärkelse är ett prioriterat område. 

En av de planerade kontrollerna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Det gäller utbildningsinsat-
ser relaterade till risken att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin. Denna risk återfinns  i internkontrollpla-
nen för 2022 med ambitionen att kunna genomföra planerade utbildningsinsatser. 

Risken för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån verksamhet som bedrivs kan betraktas som hanterad. 
Här har en rutin arbetats fram och beslutats under året gällande ändrad användning av befintlig lokal. Dessutom 
har en arbetsgrupp för samverkan i lokal- och säkerhetsfrågor tillsatts med representanter för sektor socialtjänst, 
sektor service, sektor samhällsbyggnad och Räddningstjänsten. Inom arbetsgruppen har en inventering av sektor 
socialtjänsts lokaler påbörjats och kommer slutföras med hjälp av brandskyddskonsult under våren 2022. 
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1 Inledning 

Nämnderna ska enligt Kommunallag (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts uti-
från områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkon-
trollplanen för år 2021. Planen innehöll de riskområden som bedömdes ha högst riskvärde. I uppföljningen re-
dovisas årets arbete med internkontrollen. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Ansökan om bidrag 

  Risker 

 
Risk att missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag 

 

Kontrollmoment 

Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att möjliga statsbidrag har ansökts om 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

 Avslutad 
Funktion med ansvar för ansökan om statsbidrag 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Ärendehanteringsprocessen 

  Risker 

 
Information hanteras inte korrekt 

 

Kontrollmoment 

Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 

2.2.2 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Bristande kännedom om riktlinjer och policys 

 

Kontrollmoment 

Kommunikation av riktlinjer och policys 

 

Uppföljande kontroll 
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Uppföljande kontroll 

 Uppföljning att kommunikation skett kring nya styrdokument 

Kommentar 

Pågående arbete med genomgång av verksamhetshandboken. Arbetet har försenats på grund av pandemin. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Förtydliga rutin i verksamhetshanboken och kommunicera 

2.2.3 Personuppgiftshantering 

  Risker 

 
Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR 

 

Kontrollmoment 

Följsamhetskontroll till GDPR 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att alla avtal och registerförteckning är korrekt 

Kommentar 

Vid genomgång av samtliga system saknades det ett antal Personuppgiftsbiträdesavtal. Vid upprättandet av nya avtal så togs även bilagorna  Instrukt-
ion för behandling av personuppgifter samt Lista på underbiträden fram. 

 Att personuppgifter hanteras enligt informationshanteringsplan 

Kommentar 

Utbildningsnämnden har under 2021 haft två personuppgiftsincidenter som har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Incidenterna har blivit 
avslutade. I ett av ärendena användes en app som inte var kommunens och detta avslutades så snart det uppmärksammats. I det andra ärendet var det 
ett tekniskt fel som åtgärdades omgående. 

  

 Att riskbedömning sker utifrån GDPR i samband med nya system och e-tjänster 

Kommentar 

För de e-tjänster och system som införts under 2021 har också riskbedömning utförts. Dock finns ett behov av samordning mellan kommunens IT och 
verksamheterna kring digitala tjänsters livscykelhantering. Det behövs mer styrning kring vad som behöver beaktas vid framtagning av e-tjänst avse-
ende hantering av personuppgifter, säkerhet i samband med hantering av känsliga eller sekretessmarkerade uppgifter samt gallring och e-arkivering. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Översyn och uppdatering av PUB-avtal utifrån aktuell lagstiftning 

 Pågående 
Genomgång i samband med besök och granskning av kommunens 
dataskyddsombud (DSO) 

 Pågående med avvikelse 
Utbildning Dataskyddsförordningen 

 Pågående med avvikelse 
Utbildningsinsatser för all personal sker under 2021 

Kommentar 

Digitala utbildningsinsatser i informationssäkerhet har gjorts till chefer och nyckelpersoner. ytterligare utbildningsinsatser behövs under 2022. 

 Pågående 
Genomgång i samband med besök och granskning av kommunens 
dataskyddsombud (DSO) 

 Avslutad 
Ta fram riskbedömningsmall 

 Avslutad 
Använda och testa riskbedömningsmall 
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2.2.4 Delegeringsordningen 

  Risker 

 
Att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 
Att beslut tas på felaktigt sätt och på fel nivå 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras 

Kontroll att beslut tas på rätt nivå 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras 

Kommentar 

Stickprovskontroller har genomförts samt avstämning mot utbildningsnämndens delegeringsordning. Delegeringsordning kommer att revideras. Det har 
under kontrollerna även framkommit att det har funnits otydligheter kring beslutsfattandet samt hur delegeringsbesluten ska rapporteras. Genomgång av 
delegeringsordningen är en viktig del att få med i introduktioner för chefer och de medarbetare som bereder eller är delegater. 

Kontroll att beslut tas på rätt nivå 

 

Status Åtgärder 

 Avslutad 
Skapa tydliga rutiner och utbildning 

 Avslutad 
Utbildningsinsatser 

 Avslutad 
Genomgång med Kontaktcenter 

 Pågående med avvikelse 
Revidering av delegeringsordningen 

2.2.5 Arkivering och diarieföring 

  Risker 

 
Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för diarieföring 

 Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för arkivering 

 

Kontrollmoment 

Kontroll att berörd personal har kännedom om rutiner kring diarieföring 

Kontroll att berörd personal har kännedom om rutiner kring arkivering 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll att kompetens finns och diarieföring sker 

Kommentar 

Förbättringsarbete har påbörjats under året, men har inte kunnat genomföras helt, dels på grund av pandemin och dels på grund av att nuvarande 
ärendehanteringssystem inte fullt ut stöder processen i hela verksamheten. Arbetet fortsätter under 2022, kontroller redovisas i uppföljningen av 2022 
års internkontroll. 

Kontroll och utbildning att dokumenthanteringsplan följs och att arkivering och gallring sker 

 

Status Åtgärder 

 Pågående med avvikelse 
Arbete med rutinförbättring sker under 2021 kontrolleras 2022 
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Status Åtgärder 

Kommentar 

Förbättringsarbete har påbörjats under året, men har inte kunnat genomföras helt, dels på grund av pandemin och dels på grund av att nuvarande 
ärendehanteringssystem inte fullt ut stöder processen i hela verksamheten. Arbetet fortsätter under 2022, kontroller redovisas i uppföljningen av 2022 
års internkontroll. 

 Försenad 
Tillsyn av arkivarie 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Kritiska processer 

  Risker 

 
Brister i säkerhetsarbetet och det systematiska brandskyddsarbetet 

 

Kontrollmoment 

Uppdatering och information av styrande dokument 

 

Uppföljande kontroll 

 Att alla chefer har skrivit på fördelning av brandskyddsansvar och vet vad ansvaret innebär. 

 Arbete med rutinförbättring under 2021, uppföljande kontroller görs 2022 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Arbete med rutinförbättring kring säkerhetsarbetet och brandskyddsarbete 
under 2021, uppföljande kontroller görs 2022 

 Pågående 
Systematiskt brandskyddsutbildning riktad till chefer och brandskyddsom-
bud 

Kommentar 

Utbildningar har genomförts i kommunen. 10 enheter i sektor utbildning har haft konsultationer inom SBA. 39 utrymningsövningar har genomförts inom 
sektor utbildnings verksamheter. 

2.3.2 Kompetensförsörjning 

  Risker 

 
Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra. 

 

Kontrollmoment 

Kompetensförsörjningsplan för alla verksamheter 

 

Uppföljande kontroll 

 Löpande kontroll att plan och utbildningsinsatser följs 

Kommentar 

Pågående arbete följs upp i tertialrapporter och årsredovisning 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Löpande arbete enligt plan (se nämndplan) 
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2.3.3 Verksamhetsutövning 

  Risker 

 
Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner. 

 

Kontrollmoment 

Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll om handlingsplaner och rutiner finns och efterlevs 

Kommentar 

Utbildning för chefer pågår under våren 2022 

• Grundläggande krisarbete och planer 

• Utbildning kring hot och våld 

• Utbildning kring PDV – pågående dödligt våld 

Under hösten 2022 erbjuds möten och stöd på enhetsnivå och eventuellt krisövning på enhet och verksamhetsnivå. 

 

Status Åtgärder 

 Pågående 
Se till att rapportering och uppföljning görs av situationer då våld eller hot 
om våld har förekommit. 

 Pågående 
Uppdatera och kommunicera handlingsplaner och rutiner 
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3 Slutsats av uppföljning 

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande kännedom och 
följsamhet kopplat till GDPR som riskbedömts röd och som därför förs över till internkontrollplanen för år 
2022. 

Inför internkontrollplanen 2021 bedömdes ett antal riskområden ta två år att genomföra, med rutinförbättring 
under 2021 och uppföljning under 2022. Dessa risker har överförts till internkontrollplanen för 2022: 

• Risk att missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag 

• Information hanteras inte korrekt 

• Bristande kännedom och följsamhet till rutiner för diarieföring 

Även området delegeringsordning har överförts till 2022. Arbetet har försenats på grund av pandemin. 

Parallellt med att fortsätta det interna arbetet inom sektorn finns det vinster med att arbeta sektorövergripande 
med de områden som identifierats gemensamt inom fler sektorer i kommunen. 

Covid-19 pandemin har påverkat arbetet med internkontrollen. 
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4 Checklista internkontroll (skollagen) 

4.1 Skollagen 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 

4.1.1 Utbildning och berhörighetskrav 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla rektorer har rektorsutbild-
ning eller har påbörjat rektorsut-
bildning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Kontroll av lärares behörighet 
vid anställning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.2 Elevhälsa 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Eleverna har tillgång till 
elevhälsa och hälsobesök 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Patientsäkerhetsberättelse 
elevhälsa är upprättad 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.3 Registerkontroll av personal 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Registerutdrag har lämnats in 
vid anställningar 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.4 Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Eleverna har tillgång till 
skolbibliotek 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.1.5 Studie- och yrkesvägledning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Eleverna har tillgång till SYV  Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.2 Skollagen 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 

4.2.1 Stöd i form av extra anpassningar 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Anpassningar görs till barn 
och elever i behov av stöd 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Kompetensutvecklingsinsatser har 
genomförts 

4.2.2 Åtgärdsprogram 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Åtgärdsprogram för berörda 
elever finns, beslut av rektor 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Kompetensutvecklingsinsatser har 
genomförts 

4.2.3 Särskild undervisningsgrupp 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Beslut som avser särskild 
undervisningsgrupp finns för 
berörda elever 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.2.4 Anpassad studiegång 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Beslut som avser anpassad 
studiegång finns för berörda elever 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Beslut finns men med varierande 
kvalitet och utformning. Arbete 
pågår kring likvärdighet. 

4.2.5 Mottagande och undervisning av nyanlända och vissa andra elever 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 En individuell studieplan finns 
upprättad inom 2 månader för 
nyanlända 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Det finns tillgång till studie-
handledning på modersmålet eller 
skolspråket för nyanländ 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Nyanlända elever får studiehand-
ledning på modersmålet. I enstaka 
fall kan det vara svårt att hitta 
studiehandledare i aktuellt språk. 

4.2.6 Garanti för tidiga insatser i förskoleklass och lågstadiet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Nationellt kartläggningsmateri-
al/bedömningsstöd används för att 
bedöma elevers kunskaper och vidare 
behov av extra anpassningar. 

 
 Uppfyller helt 

 

4.3 Skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande 

4.3.1 Rutiner för klagomål 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Tydliga rutiner och information 
om synpunkter och klagomålshan-
tering finns 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Rutiner behöver utvecklas avse-
ende bemötande, utredning och 
dokumentation av klagomål. 
Översyn visar också behov av 
systemstöd och utbildningsinsatser 
för att klagomålshantering ska bli 
en del av SKA-arbetet på alla 
nivåer. I samband med utvärdering 
och test av system för anmälan, 
utredning och uppföljning av 
kränkningar så har fördelar med att 
kunna arbeta med klagomål och 
kränkningar i ett och samma 
system identifierats. Ett system 
med både kränkningar och klago-
mål har testats och kommer att bli 
implementerat under 2021. 
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4.3.2 Vårdnadshavares inflytande över utbildningen 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Forum för samråd finns  Uppfyller helt  Uppfyller helt 
Covid-19 pandemin har gjort att 
organisationen använt digitala 
verktyg för samtal. 

4.4 Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero 

4.4.1 Ordningsregler 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Ordningsregler finns på varje 
grundskolenhet 

 
 Uppfyller helt 

 

4.4.2 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras 

en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Frågor gällande trygghet och 
studiero är en del av skolornas 
systematiska kvalitetsarbete 

 
 Uppfyller helt 

 

4.5 Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

4.5.1 Åtgärder mot kränkande behandling 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Finns planer mot kränkande 
behandling med åtgärder för 
kommande året 

 Uppfyller helt  Uppfyller delvis 
Planer för kränkande behandling 
finns på förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och 
Komvux 

I arbetet med planerna har det 
identifierats skillnader i utformning 
vilket ligger till grund för kom-
mande revidering. Under VT-2021 
har en gemensam mall för samtliga 
skolformer tagits fram. 

 Anmälan, utredning och 
åtgärder mot kränkande behand-
ling görs 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Under vårterminen 2021 har det 
saknats systemstöd då det inte 
fungerat med att använda kommu-
nens tillbudsrapporteringssystem. 
Anmälningar har under perioden 
gjorts på blankett. En ny rutin togs 
fram i samband med införandet av 
blanketten. Det kan konstateras att 
avsaknaden av ett systemstöd har 
resulterat i att antalet anmälningar 
minskat. 

Ett system för att uppfylla skyldig-
heten att anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkningar har 
testats och kommer att bli imple-
menterat under 2021. En ny rutin 
kommer att arbetas fram tillsam-
mans med verksamheterna i 
samband med implementeringen. 
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4.6 Skollagen 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 

4.6.1 Deltagande i utbildning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Om elev uteblir underrättas 
vårdnadshavare  samma dag 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Rutin och system för finns för detta 
men används inte tillfredsställande. 

 Elever med lång och oroande 
frånvaro över 20% har en aktuell 
handlingsplan och vid behov hålls 
SIP-möte 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Frågan har ändrats. Anledningen 
till ändring är att socialtjänsten 
beslutar om insats utifrån gällande 
lagstiftning. Punkten har tidigare 
varit utvecklingsområde. 

 Vid upprepad frånvaro görs 
utredning och rektor rapporterar till 
huvudman 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Rutin har implementerats. 

 Huvudman underrättas när 
elever från annan kommun har 
betydande frånvaro 

 Uppfyller helt  Uppfyller delvis 
Nya rutiner har tagits fram och 
håller på att implementeras 

4.6.2 Skolplikt 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Skolpliktsbevakning genom-
förs kontinuerligt 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.7 Skollagen 8 kap. Förskolan 

4.7.1 Modersmål 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Förskolan ska medverka till 
att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla 
både det svenska språket och sitt 
modersmål 

 
 Uppfyller helt 

 

4.7.2 Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla vårdnadshavare har 
erbjudits och haft utvecklingssam-
tal 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
Föräldramöten har genomförs 
kontinuerligt. Forum för delaktighet 
finns i olika former och har anpas-
sats utifrån covid-19 pandemin. 

4.7.3 Särskilt stöd 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Stöd till barn i behov av 
särskilt stöd 

 
 Uppfyller helt 

 

4.7.4 Erbjudande av plats/placering vid enhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Barn erbjuds plats inom fyra 
 

 Uppfyller helt 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

månader ifrån ansökan/anmälan. 

4.8 Skollagen 9 kap. Förskoleklassen 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Utbildningen är kostnadsfri  Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Punkten har ändrats. Tidigare 
punkt var om betyg för förskole-
klass och frågan handlade om 
utbildningen var kostnadsfri. Då 
punkten felaktigt stod som betyg 
vilket inte förekommer för förskole-
klass så har punkten ändrats till 
Avgifter. 

Kartläggning i samband med 
revidering har visat att det före-
kommer dolda avgifter i vissa 
verksamheter. 

4.8.1 Placering vid en skolenhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Avsteg från vårdnadshavares 
vilja vid placering skolenhet? 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Delegationsbeslut med 
hänvisning finns vid avsteg 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.8.2 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Förskoleklassen ska med-
verka till att utveckla modersmål 
gällande elever med annan språk-
lig bakgrund. 

 
 Uppfyller delvis 

Språkutvecklande arbete pågår 
med stöd av enheten för flersprå-
kighet. 

4.8.3 Skolskjuts 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla som har rätt till skolskjuts 
får, beslut är korrekta enligt regel-
verk 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.8.4 Avgifter 

4.9 Skollagen 10 kap. Grundskolan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Utbildningen är kostnadsfri  Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Punkten har ändrats. Tidigare 
punkt var om betyg för förskole-
klass och frågan handlade om 
utbildningen var kostnadsfri. Då 
punkten felaktigt stod som betyg 
vilket inte förekommer för förskole-
klass så har punkten ändrats till 
Avgifter. 

Kartläggning i samband med 
revidering har visat att det före-
kommer dolda avgifter i vissa 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

verksamheter. 

4.9.1 Placering vid en skolenhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Avsteg från vårdnadshavares 
vilja vid placering skolenhet? 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Delegationsbeslut med 
hänvisning finns vid avsteg 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.2 Skolskjuts 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla som har rätt till skolskjuts 
får, beslut är korrekta enligt regel-
verk 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.3 Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla vårdnadshavare har 
erbjudits utvecklingssamtal 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
Covid-19 pandemin har gjort att 
organisationen använt digitala 
verktyg för utvecklingssamtal. 

4.9.4 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har tillgång till mo-
dersmålsundrvisning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.5 Praktisk arbetslivsorientering 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Minst 10 dagars prao anord-
nas för alla elever från och med 
årskurs 8 

 Uppfyller helt  Uppfyller delvis 
Covid-19 pandemin har lett till att 
PRAO inte genomförts. Alternativa 
arbetssätt kring digital PRAO har 
gjorts. 

4.9.6 Lovskola 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Lovskola anordnas efter 
årskurs 8 för elever som riskerar 
att inte nå kunskpapskraven 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.9.7 Undervisningstid 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställande av hemunder-
visning vid behov (exempelvis 
sjukdom) 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Timplan och läsårs-tider följs  Uppfyller helt  Uppfyller helt 
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Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

på alla enheter 

4.10 Skollagen 11 kap. Grundsärskolan 

4.10.1 Skolskjuts 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla som har rätt till skolskjuts 
får, beslut är korrekta enligt regel-
verk 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.2 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har tillgång till mo-
dersmålsundrvisning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.3 Placering vid en skolenhet 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Avsteg från vårdnadshavares 
vilja vid placering skolenhet? 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Delegationsbeslut med 
hänvisning finns vid avsteg 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.4 Intyg och studieomdöme 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har fått betyg när 
vårdnadshavare begärt det 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

 Eleverna har fått intyg om 
utbildningen efter avslutad grund-
särskola 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.10.5 Mottagande i grundsärskolan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställa varje år att det 
finns utredningar och beslut för 
mottagande i särskolan 

 
 Uppfyller helt 

 

4.11 Skollagen 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasie-

skolan 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställa undervisningstid 
på IM 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Fortsatt arbete krävs. 
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4.11.1 Undervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Se till att vi kan erbjuda 
undervisning i alla ämnen eleven 
har rätt till 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.11.2 Modersmålsundervisning 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Elever har tillgång till mo-
dersmålsundrvisning 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.11.3 Kommunala aktivitetsansvaret 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Löpande kontroll gällande 
ungdomars sysselsättning 

 
 Uppfyller helt 

 

4.12 Skollagen 18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasie-

särskolan 

4.12.1 Utredningar 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställa varje år att det 
finns utredningar och beslut för 
mottagande i gymnasiesärskolan 

 
 Uppfyller helt 

 

4.13 Skollagen 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och 

nationell uppföljning och utvärdering 

4.13.1 Tillsyn 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Tillsyn av fristående förskolor 
sker regelbundet 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Riktlinje för tillsynsarbetet har 
antagits. Arbetsprocess och tids-
plan har tagits fram. 

4.14 Skollagen 28 kap. Överklagande 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Alla beslut har korrekta 
hänvisningar vad gäller överkla-
gande 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Utbildning kring beslut och genom-
gång av beslutsmallar utifrån lagen 
samt utifrån mottagarperspektivet. 
Genomgång av besvärshänvis-
ningar har gjorts. Nya mallar har 
också tagits fram. 

 Handläggning, hänvisning till 
förvaltningslagen 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Utbildning kring beslut och genom-
gång av beslutsmallar utifrån lagen 
samt utifrån mottagarperspektivet. 
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4.14.1 Hänvisningar 

4.15 Skollagen 29 kap. Övriga bestämmelser 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Säkerställa kommunala 
aktivitetsansvaret 

 Uppfyller delvis  Uppfyller delvis 
Kommunala aktivitetsansvaret har 
varit fokusområde under 2021. 
Tjänst har ökat från en deltid till en 
heltid. Nya arbetsformer och 
nätverk har initierats och startat. 

 Anställda har skrivit på sekre-
tessavtal 

 Uppfyller helt  Uppfyller helt 
 

4.15.1 Samverkan och anmälan till socialnämnden 

Frågor Utfall 2020 Utfall 2021 Kommentar 

 Har orosanmälningar gjorts i 
tillräcklig utsträckning? 

 Uppfyller delvis  Uppfyller helt 
Vikten av att orosanmälningar görs 
kommuniceras regelbundet med 
rektorer och personal i olika forum. 
Centrala elevhälsan har informerat 
i verksamheterna om när, hur och 
varför anmälan bör göras, 

 



 

 

 

 

 

 

 

Överförmyndarnämnden 

 

Uppföljningsrapport intern 
kontroll 2021 helår 
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1 Inledning 

Enligt kommunallagen ska nämnder se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, och i enlighet med de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksam-
heten liksom på ett i övrigt tillfredsställande sett. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är till-
räcklig. 

Vid upprättande av internkontrollplan för 2021 gjordes inventering av risker och värdering av desamma utifrån 
sannolikhet och konsekvens. Vad gäller riskbedömning, är verksamheten av sådant slag att den huvudsakligen får 
göras utifrån vilken skada den enskilde med ställföreträdare kan lida i det fall verksamheten brister. 

Överförmyndarnämndens verksamhet har få områden där det är hög risk och saknar helt områden med mycket 
hög risk. 

Då det är en liten verksamhet finns det utrymme att vid den interna kontrollen även kontrollera områden med 
mycket låg risk, vilket ses som en del av verksamhetens kvalitetsarbete. 

Internkontrollen genomfördes 2021-09-17 av tillförordnad kansli- och säkerhetschef William Försth och redovi-
sades i samband med delårsbokslut 2. Akterna var i god ordning och inga avvikelser noterades. Ytterligare upp-
följning har därför inte varit aktuellt. 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Ekonomi 

2.1.1 Arvodesbeslut 

  Risker 

 
Godtyckliga arvodesnivåer 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av arvodesnivåer. 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll arvoden (nivåer) 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 

2.2 Regelverk 

2.2.1 Arvodesbeslut 

  Risker 

 
Felaktig betalare av arvode 

 
Arvodering för fel omfattning 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av betalare av arvode 

Kontroll av att arvode utgår för rätt omfattning 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av arvoden (betalare) 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 

 Kontroll av arvoden (omfattning) 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 

2.2.2 Omprövning av förvaltarskap 

  Risker 

 
Felaktig begränsning av huvudmannens rättshandlingsförmåga. 

 

Kontrollmoment 



   

 

 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 helår, Överförmyndarnämnden    5(7) 
 

Kontrollmoment 

Kontroll av årlig omprövning av förvaltarskap 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av omprövning av förvaltarskap 

Kommentar 

Kontroll av att årlig omprövning av förvaltarskap har gjorts i tre akter. Omprövningar för 2021 är ännu ej genomförda, dock har tidigare års omprövning 
kontrollerats i vardera akt. Inga avvikelser. 

2.3 Verksamhet 

2.3.1 Granskning av årsredovisningar, process 

  Risker 

 
Förbiseende vid granskning. 

 

Kontrollmoment 

Kontroll av efterlevnad av upprättad granskningsprocess. 

 

Uppföljande kontroll 

 Efterlevnad av granskningsprocess 

Kommentar 

Kontroll i sex akter har genomförts utan avvikelse. 

2.3.2 Granskning av årsräkningar, tidsåtgång 

  Risker 

 
Tid till slutförande av årsredovisningar 

 

Kontrollmoment 

Uppföljning antal granskade årsredovisningar. 

 

Uppföljande kontroll 

 Kontroll av sluttidpunkt för årsredovisningar 

Kommentar 

Överförmyndarnämndens mål är att samtliga kompletta, i tid inkomna, årsredovisningar ska vara granskade per den 15 september. Den 29 juni var 
samtliga, förutom fem, årsredovisningar granskade, även de sent inkomna och inkompletta. De kvarvarande granskades i egentlig mening innan den 
siste augusti, men notering om granskning för två är ännu ej gjord då ställföreträdare har ålagts korrigera ekonomiskt upplägg innan så sker. 

2.3.3 Kontroll av ställföreträdare 

  Risker 

 
Olämpliga ställföreträdare 

 

Kontrollmoment 
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Kontrollmoment 

Kontroll av ställföreträdare 

 

Uppföljande kontroll 

 Ställföreträdares lämplighet. 

Kommentar 

Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse. 
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3 Slutsats av uppföljning 

Utifrån genomförd internkontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner åtföljs. Ansvariga 
tjänstemän har god kompetens på området och arbetar löpande med att förbättra befintliga rutiner. 
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2021.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Under 2021 har det varit hög aktivitet med många olika projekt och aktiviteter inom sektor
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har för 2021 ett överskott på cirka 17,5 mkr om man
undantar kommunens förändring av pensioner som på grund av en avsättning av
engångskaraktär resulterade i ett kraftigt underskott.

Ett nytt ekonomisystem är upphandlat. Införandet som startade under hösten 2021 har varit
omfattande och fortsätter under Q1. En ny bankupphandling samt printerupphandling har
också genomförts under året. En kartläggning av möjliga områden för automatisering
genomfördes och en pilot på HR lön har genomförts. En rad e-tjänster på HR-området har
utvecklats och ytterligare utvecklas 2022. Löneöversyn har genomförts. Löne-kartläggning
har genomförts, satsningar har betalats ut till grupper som identifierats utifrån denna samt om-
världsanalys. Översynen av BAS-intervaller är genomförd och samtliga befattningar är
värderade. Chefsbefattningar har kalibrerats med stöd från en konsult från AON och är nu
antagna. Grundutbildning för chefer är genomförd våren 2021. En digital chefsintroduktion
har publicerats. Lönepolicy är antagen. Flertalet policys, riktlinjer och rutiner har tagits fram i
syfte att komplettera HR-handboken.

Juristerna har samverkat med regionen avseende avtal kopplande till hälso- och sjukvård samt
pandemilagstiftningen. En säkerhetssamordnare med fokus brandskydd är rekryterad. Fokus
har skiftat över mot krisberedskap och civilt försvar. Statsmaktens krav på området skalas upp
löpande i takt med ett förändrat omvärldsläge. Under året har alla kommunens försäkringar
förnyats.

Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats av covid-19 under senare delen av året. Den
interna webben och externa webben ses över och ett arbete med att samla chefsinformation
har startat. Näringslivsluncherna är uppskjutna och utbildningsinsatser har fått skjutas upp
eller hållits digitalt. Beredning av ärenden för kommunstyrelsen och fullmäktige har fortsatt
som vanligt. En digital mognadsmätning har genomförts.
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Kommunstyrelsens arbete med att skapa likvärda förutsättningar, ändamålsenlig uppföljning
och styrning på rätt nivå fortsätter och ger resultat. Den gemensamma analysen av sektorernas
kompetensförsörjningsplaner är klar och revideras 2023. Översiktsplanen antogs av
kommunfullmäktige enligt plan. Förbättrade förutsättningar för transparens och
ändamålsenlig verksamhet sker genom antagandet av ny styrmodell samt genom ny policy för
internkontroll som antagits. Omvärldsdagen som pilotades hösten 2021, permanentas under
2022 och blir en del i kommunens systematiska omvärldsarbete. Klassificeringsstrukturer har
fastställts och informationshanteringsplaner är under utarbetande. Digitalisering av material
från löneenheten har skett för att materialet ska kunna hanteras i e-arkivet. Den nya policyn
för Kommunikation, service och bemötande antogs av kommunfullmäktige under 2021.
Utifrån policyn har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande samt grafisk
framställning och sociala medier antagits. En rad handböcker har också arbetats fram för att
ge stöd åt utförare. Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem har inneburit
betydande arbetsinsats. Omfattande IT-krav, oklar utvärderingsmodell, för detaljerade
funktionella krav förklarar avsaknad av anbud. Området informationssäkerhet och GDPR har
varit föremål för diskussion i och med att fler digitala verktyg används samt domen Schrems
II. Styrdokumenten på informationshanteringsområdet har reviderats och en handlingsplan
genomförts. Olika verktyg för digital, säker, kommunikation med kommuninvånare och andra
har testats och en säker mötesapplikation har införskaffats via Inera. Översynen av
kommunens digitaliseringsinsatser visar på behov av en ökad centralisering vad gäller
instyrning av kommungemensamma digitaliseringsprojekt i syfte att nå ökade skalfördelar
och en effektiv process för prioritering.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef



3(4)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Årsredovisning 2021 Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Ekonomichef

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Ärendet

Årsredovisning för 2021 har upprättats inom sektor kommunstyrelsen. De viktigaste delarna
av årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av kommunstyrelsens mål och ekonomi.

Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsen har för 2021 ett överskott på cirka 17,5 mkr om man undantar kommunens
förändring av pensioner som på grund av en avsättning av engångskaraktär resulterade i ett
kraftigt underskott.

Kommunstyrelsens centrala medel har med anledningen av pandemin fungerat som en
outnyttjad resurs för eventuella oförutsedda kostnader. Även om pandemin har föranlett vissa
störningar så har den inte renderat ökade kostnader i någon större utsträckning varvid de
centrala medel lämnats outnyttjade vilket också förklarar det relativt stora överskottet.
Ekonomiavdelningen har utfört sitt uppdrag inom tilldelad ram med ett mindre överskott
vilket kan förklaras med att ekonomichefen verkat som tillförordnad samhällsbyggnadschef
för perioden maj-december och där ersättaren var en intern lösning vilket minskade
kostnaderna. En viss nedsättning av tjänster under året samt pandemins effekter på kurs- och
konferensmöjligheterna har också bidragit till resultatet. Införandet av ett nytt ekonomisystem
har dock begränsat överskott med dubbla kostnader för IT-licenser samt förhöjda kostnader
för IT-konsulter.

HR-avdelning har ett positivt resultat för 2021 vilket i huvudsak förklaras med lägre
personalkostnader än budgeterat. En viss omsättning av personal där vakanser under delar av
året ersatts med timanställda har bidragit till att kostnaderna hållits nere. Även kostnader för
konsulttjänster har legat på en låg nivå vilket bidragit till överskottet.

Kansli- och säkerhetsavdelningens relativt stora överskott består av en vakant tjänst inom
säkerhetsavdelningen under större delen av året samt en föräldraledighet under vår och
sommarmånaderna. Utfallet för kapitalkostnader blev betydligt lägre än planerat vilket också
bidraget till resultatet.
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Avdelningen för strategi och uppföljning har för 2021 ett relativt stort överskott. En del är
personalrelaterat med sjukskrivningar, personalomsättning samt pensionsavgång som
förklaring. Färdtjänstens kostnader blev betydligt lägre än budgeterat vilket är en direkt effekt
av pandemin men även kollektivtrafiken gjorde ett något bättre resultat än förväntat. ICLD-
projektet avslutades under 2021 och där har intäkterna redovisats med stor försiktighet genom
åren vilket resulterade i att kvarvarande medel fick en kraftigt resultatpåverkande effekt när
dessa bokför-des vid slutet av året. Slutligen så har näringslivsenheten på grund av pandemin
haft svårt att genomföra sina uppdrag som planerat vilket resulterat i lägre kostnader.

Avvikelsen på pensionerna är följden av en större inlösen av ansvarsförbindelsen efter beslut i
kommunfullmäktige samt effekten av en nationell omräkning av pensionsförpliktelser till
följd av förändrat livslängdsåtagande.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör den samlade bedömningen att sektorn har klarat uppsatta mål och

förväntningar samt att man dessutom klarat de ekonomiska ramarna med ett relativt stort

överskott.
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1 Verksamhetsanalys 

1.1 Ordförande och resultat 

Ordförande: Mikael Berglund (M) 

Årets resultat: 17 373 

Nettokostnad: -138 725 

Resultatet är exklusive pensionsförändringar. 

1.2 Nämndens uppdrag 

I kommunstyrelsens reglemente framgår kommunstyrelsens arbetsuppgifter. De viktigaste uppgifterna finns i §§ 
4 - 5 

4 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. 

Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägen-
heter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kom-
munalförbund vilka kommunen är medlem i. 

5§ 

Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt 

1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet, 
2. leda arbetet med att samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styr-

ningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i mål-
frågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och 
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekono-
miska ställningen under budgetåret utvecklas, 

5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag, 
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 

har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i av-
seende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation, 
8. leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbeten, 
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd, 
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till revisorerna sen-

ast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäk-
tige i ärendet, samt 

11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna senast 2 veck-
or innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i ären-
det. 
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2 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

2.1 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för HR, kansli- och säkerhet, ekonomi samt strategi och uppföljning. 

Aktiviteter 

Ett nytt ekonomisystem är upphandlat. Införandet som startade under hösten 2021 har varit omfattande och 
fortsätter under Q1. En ny bankupphandling samt printerupphandling har också genomförts under året. En 
kartläggning av möjliga områden för automatisering genomfördes och en pilot på HR lön har genomförts. En 
rad e-tjänster på HR-området har utvecklats och ytterligare utvecklas 2022. Löneöversyn har genomförts. Löne-
kartläggning har genomförts, satsningar har betalats ut till grupper som identifierats utifrån denna samt om-
världsanalys. Översynen av BAS-intervaller är genomförd och samtliga befattningar är värderade. Chefsbefatt-
ningar har kalibrerats med stöd från en konsult från AON och är nu antagna. Grundutbildning för chefer är 
genomförd våren 2021. En digital chefsintroduktion har publicerats. Lönepolicy är antagen. Flertalet policys, 
riktlinjer och rutiner har tagits fram i syfte att komplettera HR-handboken. 

Juristerna har samverkat med regionen avseende avtal kopplande till hälso- och sjukvård samt pandemilagstift-
ningen. En säkerhetssamordnare med fokus brandskydd är rekryterad. Fokus har skiftat över mot krisberedskap 
och civilt försvar. Statsmaktens krav på området skalas upp löpande i takt med ett förändrat omvärldsläge. Under 
året har alla kommunens försäkringar förnyats. 

Kommunikationsarbetet har fortsatt präglats av covid-19 under senare delen av året. Den interna webben och 
externa webben ses över och ett arbete med att samla chefsinformation har startat. Kommunikationschefsrollen 
är vakant. Näringslivsluncherna är uppskjutna och utbildningsinsatser har fått skjutas upp eller hållits digitalt. 
Beredning av ärenden för kommunstyrelsen och fullmäktige har fortsatt som vanligt. En digital mognadsmätning 
har genomförts. 

Resultat 

Kommunstyrelsens arbete med att skapa likvärda förutsättningar, ändamålsenlig uppföljning och styrning på rätt 
nivå fortsätter och ger resultat. Den gemensamma analysen av sektorernas kompetensförsörjningsplaner är klar 
och revideras 2023. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige enligt plan. Förbättrade förutsättningar för 
transparens och ändamålsenlig verksamhet sker genom antagandet av ny styrmodell samt genom ny policy för 
internkontroll som antagits. Omvärldsdagen som pilotades hösten 2021, permanentas under 2022 och blir en del 
i kommunens systematiska omvärldsarbete. Klassificeringsstrukturer har fastställts och informationshanterings-
planer är under utarbetande. Digitalisering av material från löneenheten har skett för att materialet ska kunna 
hanteras i e-arkivet. Den nya policyn för Kommunikation, service och bemötande antogs av kommunfullmäktige 
under 2021. Utifrån policyn har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande samt grafisk framställning och 
sociala medier antagits. En rad handböcker har också arbetats fram för att ge stöd åt utförare. Piloten för chatbot 
utvärderas under Q1 2022. Preliminära resultat visar på att tekniken har stor potential och att arbetsinsatsen med 
att träna chatboten för att kunna frigöra tid, är omfattande. 

Analys 

Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem har inneburit betydande arbetsinsats. Omfattande IT-krav, 
oklar utvärderingsmodell, för detaljerade funktionella krav förklarar avsaknad av anbud. Området informations-
säkerhet och GDPR har varit föremål för diskussion i och med att fler digitala verktyg används samt domen 
Schrems II. Samverkan med dataskyddsombundet, har fungerat väl och det kommuninterna GDPR-nätverket 
har återstartats. Styrdokumenten på informationshanteringsområdet har reviderats och en handlingsplan genom-
förs. Olika verktyg för digital, säker, kommunikation med kommuninvånare och andra har testats och en säker 
mötesapplikation har införskaffats via Inera. Översynen av kommunens digitaliseringsinsatser visar på behov av 
en ökad centralisering vad gäller instyrning av kommungemensamma digitaliseringsprojekt i syfte att nå ökade 
skalfördelar och en effektiv process för prioritering. 
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3 Strategiska målsättningar 

3.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att 
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att vi har hållbara stöd för de som har behov. I arbe-
tet med målsättningen är samverkan över verksamhetsområden, med olika huvudmän och aktörer i samhället en 
nyckel. Det görs bland annat i samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI). I TSI finns ett övergripande 
fokus på att förebygga ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och unga. Under 2021 har två fokusområden 
varit: föräldrastöd samt våld i nära relationer. Genom samverkan med VGR har det under 2021 startats upp ett 
kompetenshöjande arbete kring suicidprevention. Detta genom utbildningsinsatser inom MHFA – första hjälpen 
till psykisk ohälsa, som har riktats till personal, samt utbildningen Livsviktiga snack, som har riktats till föräldrar 
med barn i åldern 9–12 år. Detta arbete samordnas genom kommunstyrelsen. 

Pågående ANDT-arbete, samt program för trygghet och säkerhet 2021–2024 har publicerats och kommunice-
rats. Även skriften Drogkompassen har tryckts och delats ut som kunskapshöjande åtgärd. 

3.1.1 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning 

Kommunstyrelsen har under året stöttat fokusområdet genom att skapa förutsättningar för gemensamma som-
maraktiviteter via föreningslivet och sektor kultur och fritid. Öppna aktiviteter har varit möjliga för olika ålders-
grupper under sommaren. En ytterligare satsning har varit ”särskild sommarsatsning för gymnasieungdomar”. 
Där har ett team arbetat aktivt med att aktivera och arbeta relationsskapande med ungdomar som är i gymnasie-
ålder. 

För att synliggöra de aktiviteter, hjälp och stöd som finns kopplat till området ensamhet har kommunstyrelsen 
kommunicerat ut information via ale.se samt sociala medier. På informationssidorna kan invånare ta del av enkla 
tips och huskurer för vad en kan göra själv för att må så bra som möjligt under de rådande omständigheterna, 
samt länkar och kontaktuppgifter till de stöd som finns tillgängliga. Informationen går att hitta via ale.se/ensam. 

Under hösten har också ett samarbete kring ökat fokus på levnadsvanor med SIMBA-kommunerna, sjukhusen i 
väster samt samordningsförbundet Älv och Kust startats upp. Genom gemensamma digitala föreläsningar kring 
viktiga faktorer kring våra levnadsvanor görs en gemensam satsning för att höja kunskapen om vad som får oss 
att må bra och hur exempelvis vi kan hantera området ensamhet. Satsningen fortsätter under 2022. 

Ytterligare satsningar under året är uppstart av sportskola för seniorer, med start under 2022; förberedelser för 
uppstart av digitalt fältstöd under 2022, samt samverkansprojektet Ale Attitude tillsammans med Nödinge SK 
och Ahlafors IF. 

3.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen stödjer sektorerna i genomförandet av målet om kunskap och utbildning och inom ramen för 
detta arbete bistår kommunstyrelsens med processledning, kunskapsunderlag, analyser för beslut samt med ut-
vecklandet av digitala verktyg och förutsättningar för detta. Kommunstyrelsen bidrar också med nätverk och 
relationsskapande insatser. Översynen av digitaliseringsinsatser syftar till att förbättra förutsättningar för hur 
digitala verktyg samordnas och prioriteras vilket på sikt ska leda till en ökad effektivisering av digitala verktyg 
som kan verka kompensatoriskt utifrån varje individs lärandeförutsättningar. 
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3.2.1 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen har bidragit genom samarbete med sektor utbildning, bland annat genom "På egna ben" där 
elever i åk 4–6 ska ta sig till skolan utan att bli skjutsade med bil under fem veckor. Kommunstyrelsen stöttar 
också arbetet med att utveckla samarbete mellan förskola, kost, lokalvård i arbetet med giftfri förskola. 

3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Över lag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till sysselsättning, arbete och företagsamhet. Kommun-
styrelsen stödjer Ung Företagsamhet vilket bidrar till företagsamhet och entreprenörskap bland unga. Ale kom-
muns styrka är den fortsatta tillväxten i befintliga bolag och lönsamheten i dessa där Ale också har en låg kon-
kursgrad även med hänsyn tagen till covid-19. Arbetslösheten steg i kommunen i samband med covid-19 men 
visar nu en tydlig förbättring där arbetslösheten sjunker och nu ligger på runt 5 % (lägre jämfört med övriga GR 
kommuner). Ale har fortsatt få nyetableringar då det saknas tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhets-
mark. Stort fokus ligger på att förändra detta bland annat genom ett samarbete med Skanska för att få bergtäkten 
vid Stora Viken att omvandlas till verksamhetsområde i förtid. Området Osbacken och etableringar på privat 
mark kommer också att öka antalet nyetableringar under 2022. Kommunen har relativt sett, lågt nyföretagande 
per capita vilket på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt, men kommunen har ett förhållandevis 
högt överlevnadstal för nya företag vilket är positivt. Samarbetet mellan kommunstyrelsen, AMFE, Komvux och 
Invux har stärkts under året. Ett av syftena är att få unga och nyanlända ut i arbete eller praktik i högre utsträck-
ning. Översiktsplanens strategier i Ale ska ge möjlighet att skapa goda arbetstillfällen och ge näringslivet goda 
förutsättningar för tillväxt och i och med dess antagande påverkas förutsättningarna positivt. 

3.3.1 Fokusområden: Att företagen i Ale är mer livskraftiga 

Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Kom-
munen vill upplevas som en företagsvänlig kommun av befintliga företag men även av framtida etableringar. Det 
ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Kommunstyrelsen tar särskild hänsyn till utmaningen med ung-
domsarbetslöshet och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar med syfte att bidra till ett 
långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika förutsättningar kan försörja sig.  Kommunstyrelsen arbetar 
för att stärka företagen genom att bland annat erbjuda råd, stöd och utbildning vid företagsutveckling genom 
olika tillväxtprogram men också genom att lotsa till externa företagsutvecklingsprogram. Vidare faciliterar kom-
munstyrelsen vid etablering genom matchning, stöd och råd till företag samt genom att bidra med en helhetssyn 
för vilka etableringar som kommunen ska arbeta för. 

Ales näringsliv mår sammanfattningsvis mycket bra. Den senaste statistiken från bolagsverket visar att Ales före-
tag i snitt har en nettomarginal (procentuell vinst efter operativa och finansiella kostnader) som uppgår till 8% att 
jämföra med ett rikssnitt på 5% (Västra Götaland 6,7%). Antalet konkurser under året uppgick till fyra att jäm-
föra med 12 (snitt de senaste tre åren). I Svenskt Näringslivs ranking över kommunalt näringslivsklimat återfinns 
Ale däremot på en föga hedrande plats 186. Särskilt utmärkande och med gott näringslivsklimat korrelerande 
kriterier är upplevd tillgänglighet och positiv attityd till näringslivet från politiker och tjänstemän. Under 2022 
kommer särskild vikt att läggas på just detta. 

3.3.2 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för 

att erbjuda så många ungdomar födda 2004–2005 feriearbete inom 

sina verksamheter sommaren 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning erbjöd inga platser i och med pandemin. 
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3.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har arbetat fram en handlingsplan utifrån Energi- och Klimatstrategin där följande insatser 
prioriteras; 

• Beställa klimatsmart mat till konferenser/möten 

• Inte köpa in engångsartiklar 

• Samordna inköp för att minska behov av frakt 

• Uppmuntra möjligheter till att resa med kollektivtrafik när behov av resande finns såsom exempelvis att 
redan i möteskallelser anpassa tider efter kollektivtrafik och beskriva hur man reser till mötet kollektivt. 
Skapa tid mellan möten för att möjliggöra att man ska hinna resa kollektivt 

• Driva på och efterfråga exempelvis digitalisering för minskad pappersanvändning 

• Ta hänsyn till klimatpåverkan när kommunen ska genomföra centraliserade inköp av julklappar för an-
ställda 

• Vid alla tillfällen av resor i tjänsten såsom exempelvis kompetensförsörjning genom kurser och konfe-
renser ställa nyttan av konferenser eller kursen i relation till klimatpåverkan och företrädesvis välja alter-
nativ som kan genomföras utan resor 

• Vid kommande upphandlingar eller omskrivningar av befintliga avtal rangordna leverantörer av möbler 
så att de företag som kan leverera återbrukade möbler prioriteras först där detta är möjligt 

Arbetet med målsättningen har även genomförts genom ny översiktsplan som antagits under 2021. Som exempel 
innebär ett av de strategiska vägvalen att förtäta i orterna, då redan ianspråktagen mark omvandlas. I övrigt har 
även kommunstyrelsen stöttat upp i det strategiska målsättningsarbetet med underlag och processtöd samt ge-
nom att bereda kommunens klimatlöften och följa upp de tidigare antagna. 

Det finns ett pågående arbete med att stärka företagsklimatet i kommunen genom arbete med omställning inom 
det lokala näringslivet och cirkulär ekonomi. Statistik och analyser kring företagsklimatet följs och arbete med 
energi- och klimatrådgivning genomförs för att stötta hållbart samhällsbyggande. 

3.4.1 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och 

lösa samhällsutmaningar 

LRF:s lokalföreningen har under 2021 deltagit i arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag för jordbruks-
mark. Samarbetet har gett djupare kunskap i frågor kopplat till jordbruksmarken. 

Kommunen har gått in i ett samarbete som Chalmers leder kring digitala tvillingar där offentliga organisationer 
(kommuner och regioner), näringslivet och universitet och högskolor samarbetar för att lösa olika samhällsutma-
ningar där teknik i form av en digital tvilling kan bidra med beslutsunderlag. Under 2021 har en inventering av 
möjliga case för Ales del där en digital tvilling kan användas, genomförts. 

Covidutmaningen utlöste ett nödvändigt samarbete som utvecklats till att näringslivet och kommunen nu till-
sammans skapat en beredskap för att smidigt lösa akuta frågor i samband med större etableringar. 

Kommunstyrelsen tillsammans med sektor utbildning och sektor socialtjänst har samverkat över gränserna för 
att gemensamt lösa utmaningen med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett samarbete har också 
utvecklats med FRG (frivilliga resursgruppen) som går ut på att FRG kan stödja den kommunala organisationen 
på frivillig basis i olika situationer. Vidare finns samverkan med bland annat nattvandrare. 

3.4.2 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen 

Kommunstyrelsen har stöttat i genomförandet av de fem klimatlöften som kommunen har antagit. Löftena rör 
upphandling, gröna lån, cirkulära möbler och utåtriktade aktiviteter mot allmänheten. Uppföljning av löftena 
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visar att det ser ut som att Ale uppfyller samtliga löften för 2021. Nya löften är tagna inför 2022. En Energi och 
klimatstrategi antogs även av kommunen i år. 

Efterfrågan på energi- och klimatrådgivning hos allmänheten har ökat jämfört med föregående år och rådgivning 
har getts till ca 60 privatpersoner i år. En lunch kring elektrifiering har även genomförts i form av en företags-
lunch med näringslivet som har ökat kunskapen kring hur de konsumtionsbaserade utsläppen kan minskas och 
affärsnyttan i detta. 

3.4.3 Fokusområden: Handla lokalt 

Ett webinar genomfördes i mars för att få fler lokala företag att delta i upphandlingar. 

Julklappen för kommunalt anställda 2021 var ett digitalt presentkort laddat med 500 kronor som kunde användas 
i ett 60-tal anslutna lokala affärer, caféer-restauranger och serviceinrättningar. Julklappen har förutom ökad lokal 
omsättning bidragit till förbättrade kontakter med lokala aktörer. Ett utökat samarbete med annonsering för att 
få fler att handla lokalt har också genomförts. 

3.4.4 Fokusområden: Samordnad varudistribution 

Kommunstyrelsen bistår med utredningskomptens vid behov för detta fokusområde som på grund av pandemin 
prioriterats ner under 2021. 

3.4.5 Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling 

Arbetet med klimatsmart upphandling är en integrerad del av kommunens ordinarie upphandlingsförfarande. 
Rimliga klimatkrav omhändertas i upphandlingsunderlag kontinuerligt. Kommunstyrelsen bistår med utrednings-
komptens vid behov för detta fokusområde. 

3.5 Ett Ale 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen arbetar med målsättningen genom bland annat digitalisering och utveckling av likvärdiga ad-
ministrativa processer och styrdokument. Workshops har genomförts med alla chefer i kommunen för att ge 
förvaltningsledningen och målsägare ett underlag att arbeta vidare med under våren 2022. 

Inom ramen för digitaliseringsarbetet kartläggs kommunens digitaliseringsinsatser och kostnader i syfte att bland 
annat föreslå en modell för styrning av digitaliseringsmedlen. En chatbot för HR-lön har startats upp som kom-
mer att utvärderas under våren 2022. Arbetet med "framtidens vårdmiljöer" samordnas av kommunstyrelsen och 
en budget för arbetet har tagits fram samt en styrgrupp aktiverats. En digital mognadsmätning har genomförts 
och en kartläggning av kommunens kostnader för digitalisering. 

Ett projekt för att modernisera ale.se har startats upp, vilket är ett omfattande arbetet som kommer att positivt 
påverka kommunens möjligheter att kommunicera via ale.se. Beslut om genomförande är taget och budget är 
avsatt för projektet som för tillfället beräknas ta 1–1,5 år i genomförande. 

Slutligen pågår ett löpande med att skapa förutsättningar för en likvärdig administrativ process, som är en del i 
ett Ale. 

3.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg 

som skapar tillgänglighet dygnet runt 

Ett arbete med att kartlägga kommunens digitaliseringsinitiativ har startats upp kommungemensamt under hös-
ten 2021 och underlaget tillsammans med resultatet från Dimios (digital mognadsmätning och arv) visar att om-
råden såsom effekthemtagning, nyttorealisering och att tänka möjligheter för att skala digitaliseringsinitiativ är 
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områden som behöver utvecklas i kommunen. Mot bakgrund av detta har ett förslag på ny organisation av in-
styrning för digitaliseringsprojekt som är kommungemensamma tagits fram och ligger för dialog i förvaltnings-
ledningen under januari 2022. Arbetet som har genomförts har resulterat i utvecklad kunskap om vilka områden 
som kan utvecklas mer i syfte att nå en effektiv verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg. 

Möjligheterna att mötas digitalt har ökat men det finns fortfarande formkrav som behöver tillgodoses. Ett sådant 
är att kunna legitimera sig vid besök hos socialtjänsten. Kommunstyrelsen har därför varit inblandad i att skapa 
förutsättningar för socialtjänsten att ha digitala klientmöten via teams med identifiering via bank-id. 

Uppdraget att införskaffa ett nytt ärendehanteringssystem är pågående, men på grund av att inga anbud inkom 
blev det försenat. 

3.5.2 Fokusområden: Väl fungerande kommunikation och informationsflöden 

för/mot Ales invånare 

Kommunstyrelsen arbetar med den övergripande externa kommunikationen och har fokus på nytta för invånar-
na och det allmänna intresset. Utgångspunkten är samtidigt att öka förståelsen för vilket ansvar kommunen har, 
inte minst under det senaste årets pandemi.  Kommunikationen har fungerat väl i relation till pandemin och ruti-
ner är på plats för att snabbt kunna nå ut genom våra huvudkanaler Facebook och webben ale.se. 

Handlingar och sammanträdesplanering till nämnderna finns samlad, organisationen är beskriven genom organi-
sationsschema och styrdokument finns tillgängliga för Aleborna. 

3.5.3 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resur-

sanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar 

Vissa utbildningar inom kommunikation har inte kunnat genomföras i år på grund av coronapandemin. Utbild-
ningarna syftar dels till att kommunens verksamheter ska bli bättre på att kommunicera/utföra kommunikations-
arbete, dels till att kommunens verksamheter ska bli mer kompetenta beställare. Båda syftena ska skapa ett mer 
effektivt användande av kommunens resurser. Det finns ett pågående arbete så att nya lokaler för skola och 
äldreomsorg utformas flexibelt och ytor för utomhusvistelse samutnyttjas. Ett annat exempel är bilparkering där 
samutnyttjande kan regleras via avtal. 

Kommunstyrelsen samverkar med Frivillig resursgrupp (FRG), nattvandrare och andra berörda för effektivare 
resursanvändning och värdeskapande i kommunen. 

3.5.4 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra ak-

törer i genomförandet av verksamhetsplan och budget 

Kommunstyrelsen stödjer sektorerna i att utveckla samarbeten bland annat genom arbetet inom folkhälsa men 
också inom arbetet med ny översiktsplan och utveckling av näringsliv. Annat arbete som bedrivs över gränserna 
är digitaliseringsarbetet och arbetet med nytt kommunhus. Kommunstyrelsen även ansvariga för beslutsstödet 
och ger teknisk så väl som verksamhetsmässigt stöd till övriga sektorer i genomförande av verksamhetsplan och 
budget. 

3.6 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

På våra chefsmöten är temat en arbetsgivare - vad behöver vi göra för att uppfattas som en arbetsgivare? Kom-
munstyrelsen som målansvarig för det strategiska målet om "en arbetsgivare" har tillsammans med chefsrepre-
sentanter från samtliga sektorer arbetat fram en övergripande rutin för tillfälligt och frivilligt arbete på distans. 
Rutinen ska tydliggöra tillfälligt och frivilligt arbete utanför arbetsgivarens lokaler. Tillfälligt och frivilligt arbete 
på distans är en viktig del av framtidens arbetsliv tillsammans med digitalisering, modernisering och utveckling av 
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verksamheten. Arbetsgivaren vill med denna rutin skapa tydlighet och främja målen ”En arbetsgivare” och ”Ett 
Ale”. 

Policy för Kommunikation, service och bemötande, som tagits fram inom kommunstyrelsen, antogs av kom-
munfullmäktige under 2021. Utifrån policyn har riktlinjer för service, tillgänglighet och bemötande tagits fram 
och antagits av kommunstyrelsen. 

För att stötta chefer i deras uppdrag finns informationsfilmer samt information om service, bemötande och till-
gänglighet på intranätet i chefsutbildningen. 

3.6.1 Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar 

Ärendeflödesmätningar har genomförts vid två tillfällen under våren 2021 på HR lön för att synliggöra vilken typ 
av ärenden som enheten hanterar. Mätningen har identifierat områden där en effekthemtagning har potential och 
där teknik kan automatisera informationssökning vilket i sin tur kan frigöra mänskliga resurser för andra arbets-
uppgifter. Av den anledningen genomfördes en pilot på just HR lön med en chatbot. 

Omvärldsbevakning av hur anställningsavtalen kan digitaliseras har gjorts. Projektgrupp är tillsatt som ska pre-
sentera förslag under tertial 1 nästkommande år. 

Arbetet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen fortsätter för att skapa en tydlig bild av 
nuläget och framtida behov. 

Kompetensutveckling av befintlig personal sker aktivt genom vårdcollege, validering av outbildade barnskötare 
samt flera andra utbildningsinsatser för både individer och grupper. 

BAS översyn har genomförts och samtliga tjänster har BAS-värderats tillsammans med respektive chefer. Dessa 
värderingar har sedan kalibrerats gentemot övriga GR kommuners värderingar. De högre chefspositionerna har 
kalibrerats med stöd från en konsult från AON. 

Som ett prioriterat steg i kommunens ledarutveckling har HR-avdelningen tagit fram ett grundutbildningspaket, 
ett löpande arbete som kommer fortgå över tid och utvecklas. Vidare har upphandling av ett Ale specifikt ledar-
skapsutvecklingsprogram genomförts. Planering framåt avser att identifiera och sjösätta ytterligare insatser under 
2022. 

3.6.2 Fokusområden: Transparens och tydlighet 

Arbetet med ökad transparens fortskrider genom att kommunstyrelsen genomför en rad åtgärder som tillsam-
mans ökar invånare och andras möjligheter till insyn i organisationen. Det sker främst genom följande: 

 
- Publicering av samtliga politiskt beslutade dokument på www.ale.se i den så kallade författningssamlingen. Ge-
nom förändringar av strukturen på hemsidan har informationen strukturerats på ett sådant sätt att den är lättare 
att ta del av, hitta och framför allt samlad på ett ställe. Åtgärden främjar både extern och intern transparens. 
- Åtgärd motsvarande det ovan nämnda har genomförts i verksamhetshandboken på DAP (intranätet). 
- Åtgärder (kommungemensamma) inom arbetet med diariet såsom gemensamma benämningar av ärenden m.m. 
fortsätter för att göra det transparent över sektorsgränserna. 
- En centralisering av nämndadministration och registratur har initierats. 
- Handlingar och protokoll publiceras samlat på www.ale.se på ett sätt som samlar alla dokument på ett ställe. 
Handlingarna publiceras som en sammanhållen fil med rubriker, vilket gör att det blir enklare att ta del av. 
- Arbetet med nytt ärendehanteringssystem innebär att kravställning kommer ske av funktioner som webbdia-
rium, postlistor m.m. 
- Klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner gör det tydligt för invånarna vilken information vi 
hanterar och hur. 
- Tydlighet främjas genom kommungemensamma riktlinjer för styrdokument, tydliga ansvar för bland annat 
remisser m.m. 

Därutöver genomför kommunstyrelsen utbildningar för organisationen med fokus på tjänstemannarollen, offent-
lighet- och sekretess, samverkan med de förtroendevalda m.m. 
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3.6.3 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet 

I slutet på 2021 antog kommunfullmäktige ny styrmodell för Ale kommun. Den tillitsbaserade styrningen utgår i 
modellen från genomförandet av dialogsamtal och baseras på tillitsdelegationens 7 principer. Under 2022 kom-
mer ett arbete pågå med att implementera den nya styrmodellen. Det är först i och med implementeringen som 
arbetet med tillitsbaserad styrning systematiseras likvärdigt över hela kommunen och får ett sammanhang vari-
från den kan utvärderas. Därmed har i dagsläget en utvärdering inte genomförts ännu. 
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4 Basverksamhet 

4.1 Uppföljning av basverksamhet 

Ekonomiavdelningens grunduppdrag fortgår med fokus på implementation av nytt ekonomisystem som ska gå i 
drift januari 2022. Ny bankupphandling är gjord och där Swedbank kommer att fortsätta vara kommunkoncer-
nens bank. Kommunen har också upphandlat ny printerleverantör och implementation av denna pågår för att 
kunna köras i gång när det nya ekonomisystemet börjar användas vid årsskiftet. 

Kommunens redovisningschef har gått i pension i maj och tf. redovisningschef är tillsatt. Ordinarie ekonomichef 
fungerar nu som tf. samhällsbyggnadschef fram till årsskiftet och budgetcontroller går in som tf. ekonomichef 
under tiden vilket innebär det en viss personalrokad inom avdelningen men inget som kommer att störa det lö-
pande arbetet. 

Avdelningen för kansli och säkerhet har en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande 
kansli- och säkerhetsfrågor. 

Avdelningen bedriver verksamhet inom följande områden och är både stödjande och styrande i processerna: 

• Kommungemensamma administrativa processer 

• Nämndadministration 

• Registratur och informationshantering 

• Arkiv 

• Förtroendemannaadministration 

• Juridik 

• Försäkringar 

• Dataskyddsfrågor och informationssäkerhet 

• Utredningar 

• Stöd till förtroendevalda 

• Demokratifrågor 

• Säkerhetsfrågor 

• Trygghetsfrågor 

• Beredskapsfrågor 

Därutöver har avdelningen en överförmyndarenhet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden. 

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-
området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar. 

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden: 

Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare. 

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgi-
vare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort. 

Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla personalfrå-
gor och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap. 

Flera remisser har hanterats av avdelningen för strategi och uppföljning under perioden. Olika beslutsunderlag 
har arbetats fram och föredragits eller skickats på remiss, extern såsom intern remiss såsom policy för service och 
bemötande med tillhörande riktlinjer och handböcker. En förstudie på en chatbot-lösning inom löneområdet har 
tagits fram och en pilot är under genomförande. En ny styrmodell har arbetats fram och antagits av fullmäktige. 
Som en del i detta genomfördes en omvärldsdag hösten 2021. En förstudie för moderniserad hemsida har tagits 
fram och kommunen har genomfört en digital mognadsmätning (Dimios) och planerar för en systemmätning 
(Dios). Översiktsplanen är antagen och följer Boverkets modell för kontinuerlig översiktsplanering. Samarbetet 
inom ICLD är slutredovisat och arbetet med SERN:s årsmöte planeras för genom avdelningen. Arbetet med ny 
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vision och värdegrund har skjutits fram då andra arbetsuppgifter i kombination med frånvaro prioriterat om. 
Näringslivsrådet har mötts på Teams och arbetet där har delvis skett i specialiserade arbetsgrupper. Endast en 
näringslivslunch (elektrifiering) kunde genomföras och de flesta utbildningsinsatser har fått skjutas upp eller hål-
las digitalt. Företagsbesöken har också fått skjutas upp i stor utsträckning men genomförts digitalt i begränsad 
omfattning under våren och fysiskt under oktober-november. Nya sätt att utveckla etableringar har arbetats fram. 
En av dessa färdigställs under 2022 (Willys) och flera andra kommer att följa allt eftersom. Externa etablerare 
har, inte minst efter artiklar i GP (Northvolt), fått upp ögonen för Ale som en mycket lämplig kommun att eta-
blera verksamhet i. 

Under 2021 hanterade kontaktcenter 78 956 ärenden (85 094 år 2020) varav 4 539 besök, 11 988 via e-post och 
66 060 via telefon. Jämfört med 2020 har den totala mängden ärenden minskat med drygt 6 100 ärenden. Antalet 
e-post har minskat med drygt 3 600 som en följd av att kommunstyrelsens registrator sedan oktober 2020 hante-
rar samtliga mejl till Ale kommun. Under 2021 kom 900 färre besökare jämfört med 2020 som även det var ett år 
med få besökare som en följd av pandemin. De besvarade telefonsamtalen har minskat med knappt 2 000 samtal. 
Trenden med färre ärenden kan vara en följd av att Aleborna hittar alltmer information själva och kan göra sina 
ärenden via e-tjänster. 

Antalet inkomna samtal var 71 432 vilket ger en svarsfrekvens på 92 procent (93 procent 2020). Målet med en 
andel på 90 procent besvarade samtal har nåtts under hela året. Den genomsnittliga tiden som Aleborna fick 
vänta i telefon innan en kommunvägledare svarade låg på 31 sekunder. Andelen avslutade ärenden i telefon, när 
Aleborna inte behöver göra mer i ärendet, låg under året på 80 procent (82 procent 2020). 

Av de 66 060 besvarade samtalen kategoriserades 59 484 av kommunvägledarna och kan därför redovisas för 
respektive beställare: 

Fördelning samtal per beställare Antal Andel 

Socialtjänsten 15 917 27 % 

Samhällsbyggnad 14 324 24 % 

Alebyggen 11 706 20 % 

Utbildning 7 106 12 % 

Kommunstyrelsen 6 515 11 % 

Service 1 481 2 % 

Kultur och fritid 1 289 2 % 

Räddningstjänsten 1 146 2 % 

Totalt 59 484 100 % 

Utöver att hantera kanalerna telefon, e-post och besök har kontaktcenter även i uppdrag att handlägga flera olika 
ärenden för sektorerna. En uppskattning visar på cirka 4 500 ärenden fördelat på sektor samhällsbyggnad med 34 
procent (50 procent 2020), utbildning med 29 procent (28 procent), socialtjänsten med 16 procent (15 procent), 
service med 15 procent (2 procent) samt 6 procent för kommunstyrelsen (6 procent). 
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5 Ekonomisk analys 

5.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

Kommunstyrelsen har för 2021 ett överskott på cirka 17,5 mkr om man undantar kommunens förändring av 
pensioner som på grund av en avsättning av engångskaraktär resulterade i ett kraftigt underskott. 

Kommunstyrelsens centrala medel har med anledningen av pandemin fungerat som en outnyttjad resurs för 
eventuella oförutsedda kostnader. Även om pandemin har föranlett vissa störningar så har den inte renderat 
ökade kostnader i någon större utsträckning varvid de centrala medel lämnats outnyttjade vilket också förklarar 
det relativt stora överskottet. 

Ekonomiavdelningen har utfört sitt uppdrag inom tilldelad ram med ett mindre överskott vilket kan förklaras 
med att ekonomichefen verkat som tillförordnad samhällsbyggnadschef för perioden maj-december och där 
ersättaren var en intern lösning vilket minskade kostnaderna. En viss nedsättning av tjänster under året samt 
pandemins effekter på kurs- och konferensmöjligheterna har också bidragit till resultatet. Införandet av ett nytt 
ekonomisystem har dock begränsat överskott med dubbla kostnader för IT-licenser samt förhöjda kostnader för 
IT-konsulter. 

HR-avdelning har ett positivt resultat för 2021 vilket i huvudsak förklaras med lägre personalkostnader än budge-
terat. En viss omsättning av personal där vakanser under delar av året ersatts med timanställda har bidragit till att 
kostnaderna hållits nere. Även kostnader för konsulttjänster har legat på en låg nivå vilket bidragit till överskot-
tet. 

Kansli- och säkerhetsavdelningens relativt stora överskott består av en vakant tjänst inom säkerhetsavdelningen 
under större delen av året samt en föräldraledighet under vår och sommarmånaderna. Utfallet för kapitalkostna-
der blev betydligt lägre än planerat vilket också bidraget till resultatet. 

Avdelningen för strategi och uppföljning har för 2021 ett relativt stort överskott. En del är personalrelaterat med 
sjukskrivningar, personalomsättning samt pensionsavgång som förklaring. Färdtjänstens kostnader blev betydligt 
lägre än budgeterat vilket är en direkt effekt av pandemin men även kollektivtrafiken gjorde ett något bättre re-
sultat än förväntat. ICLD-projektet avslutades under 2021 och där har intäkterna redovisats med stor försiktighet 
genom åren vilket resulterade i att kvarvarande medel fick en kraftigt resultatpåverkande effekt när dessa bokför-
des vid slutet av året. Slutligen så har näringslivsenheten på grund av pandemin haft svårt att genomföra sina 
uppdrag som planerat vilket resulterat i lägre kostnader. 

Avvikelsen på pensionerna är följden av en större inlösen av ansvarsförbindelsen efter beslut i kommunfullmäk-
tige samt effekten av en nationell omräkning av pensionsförpliktelser till följd av förändrat livslängdsåtagande. 

5.1.1 Diagram - nämnd 

5.1.2 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning (insikt) 

Resultaträkning  

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse Budget 

3 Intäkter 5 131 19 724 14 593 

4 Material/Bidrag/Köpt vht -43 249 -42 000 1 249 

5 Personalkostnader -76 865 -73 624 3 240 

Övriga verksamhetskostnader -41 116 -42 825 -1 710 

Alla Konton -156 098 -138 725 17 373 
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Nettokostnad per verksamhet 

  Budget tkr Utfall tkr Avvikelse budget Årsavvikelse 2020 

Besluts/Verksamhetsområde     

Kommunchef (Sektorcentrala medel) -16 828 -7 745 9 083 3 598 

Ekonomiavdelningen -18 380 -18 168 212 956 

HR avdelningen -21 873 -21 619 254 119 

Kansli och säkerhetsavdelningen -19 714 -17 335 2 379 258 

Avdelning Strategi och uppföljning -31 342 -27 240 4 102 5 042 

Räddningstjänst (BORF) -33 287 -33 250 37 -33 

Förtroendemannaverksamhet -14 673 -12 911 1 762 1 739 

Pensioner -29 000 -90 722 -61 722 -201 

Nettokostnader -185097 -228990 -43893 11478 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Reservkraft elbilsladdning godkändes sent under 2021 och har således inte hunnit starta. Syftet är att säkra ladd-
möjligheter för kommunens elbilar vid längre elavbrott. 

Investeringen för E-arkiv används för att digitalisera delar av dagens arkiv och framför allt de delar som kräver 
extern kompetens. Detta är ett pågående arbete som hänger ihop med investeringen kring nytt ärende- och do-
kumenthanteringssystem. 

Införandet av det nya ekonomisystemet är pågående och det är i drift från årsskiftet. Det kvarstår dock en hel del 
arbete under 2022 vilket är förklaringen till att medlen inte använts fullt ut. 

En upphandling för nytt diarium genomfördes under 2021 där ingen lämnade anbud vilket medför att investe-
ringen är outnyttjad och proceduren behöver göras om under nästkommande år. 

Kommunstyrelsens årsanslag har under 2021 använts för införskaffande av nya möbler till kommunkontoret i 
Nödinge. 

Infrastruktur för kollektivtrafik har under året använts för tillskapandet av två nya busshållplatser, en på Backa-
vägen i Nödinge och en på Vallmovägen i Älvängen. 

  

Investeringar, belopp i Tkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Reservkraft elbilsladdnin  -1 500 1 500 

E-arkiv -101 -500 399 

Unit4 ERP -1 781 -3 000 1 219 

Ärende- o dok hant system  -650 650 

Årsanslag KS -311 -1 000 689 

Infr strukt för koll traf -1 956 -3 000 1 044 

Totalt: -4 149 -9 650 5 501 
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6 Personalanalys 

6.1 Kommunens anställda 

Kommunstyrelsen har under 2021 i snitt 5,4 färre tillsvidareanställda medarbetare i relation till 2020. Vid en jäm-
förelse med antal årsarbete är skillnaden bara två färre då siffrorna varierar baserat på om underlaget baseras på 
endast tillsvidareanställda medarbetare eller inkluderar visstidsanställda medarbetare. Största skillnaden är mellan 
februari och december där antalet tillsvidareanställda medarbetare i februari var 87,8 och i december 74,5 en 
skillnad på 13,3 tillsvidareanställda medarbetare. Skillnaden över året beror på den höga personalomsättning som 
kommunstyrelsen haft, 24,8 %, jan-dec 2021. Motsvarande siffra 2020 var 16,7 % vilket även det är en hög per-
sonalomsättning. Under året har 20 ersättningsrekryteringar genomförts inga av dessa har avslutat sin anställning 
under året. 

*siffror för personalomsättning innefattar även intern rörlighet. 

6.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 83,5 88,9 -5,4 

-varav kvinnor i % 71,7 % 70,1 % 1,6 

-varav män i % 28,3 % 29,9 % -1,6 

Antal heltidsanställda 89,5 95,6 -6,1 

Antal deltidsanställda 4,8 6,9 -2,1 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 9,3 12,8 -3,5 

Antal arbetade timmar (timanställda) 1 750 1 213 537 

-varav kvinnor 1 316 1 213 103 

-varav män 389 0 389 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 78 80 -2 

-timavlönade 1 1 0 

Totalt    

Siffrorna avser snitt antal anställda under jan-dec 2020 och 2021. 

6.2 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för sektorn över året är 6,20 %. Om vi tittar på avdelningarna så är det Strategi och uppföljning 
som har den högsta sjukfrånvaron på 13,32 %. Siffran kan tänkas bli högre då det är en viss eftersläpning på 
rapportering/löneberedning av sjukfrånvaro i lönesystemet och samtliga siffror syns först efter lönekörningen i 
januari. 

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män varav det också är kvinnornas sjukfrånvaro som främst ökar. Sjuk-
frånvaron är mycket hög med tanke på att flertalet att kommunstyrelsens professioner under pandemin har kun-
nat ställa om till distansarbete. Allra högst sjukfrånvaro är det inom kontaktcenter som under året har sjukfrån-
varo på 26,5 %. Då detta är en enhet som i högre grad kräver närvaro kan viss frånvaro förklaras utifrån rådande 
pandemi men det är främst långtidsfrånvaron som ökat, vilket inte är kopplat till pandemin. För att hantera den 
höga frånvaron har vikarier tillsatts. 

Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelsen brukar historiskt sett vara låg vilket inte längre är fallet. 

Kommunstyrelsen kommer göra en närmare analys av sektorns samlade sjukfrånvaro för att kartlägga orsak samt 
för att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 
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6.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,20 % 5,09 % 1,11 

Sjukfrånvaro, kvinnor 7,78 % 5,98 % 1,80 

Sjukfrånvaro, män 1,67 % 3,00 % -1,33 

Ålder - 29 år 3,9 % 3,4 % 0,5 

Ålder 30 - 49 år 6,04 % 6,16 % -0,12 

Ålder 50 - 6,7 % 3,8 % 2,9 

Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar 1,60 % 2,65 % -1,05 

Sjukfrånvaro 15–59 dagar 0,50 % 1,26 % -0,76 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 4,11 % 1,18 % 2,93 

6.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där strävan 
är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. En av sektor kommunstyrelsens fokusom-
råden under 2021 har varit verksamhetsmålet -en arbetsgivare. Tillsammans med alla chefer i kommunen har 
kommunstyrelsen haft regelbundna träffar inplanerade under året där vi gemensamt arbetat med fokusområden 
som kan vara viktiga för att uppnå målet. Arbetet fortsätter under 2022 där identifierat fokus för våren kommer 
att vara internkommunikation, att vara ledare i Ale, ledarutveckling samt digitalisering. 

Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen är klar. Den är framtagen för att skapa gemensamma 
strategier i syfte att klara kommunens kompetensförsörjning i framtiden samt för att fortsätta att rekrytera, ut-
veckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Planen är viktig för kommunens fortsatta arbete med per-
sonalförsörjningsstrategier, detta för att arbetsgivaren ska vara en attraktiv arbetsgivare, skapa möjlighet att hitta 
nya lösningar och för att arbeta med fokus på ett hållbart arbetsliv. 

Under året har flertalet policyer, riktlinjer och rutiner antagits. Fortsatt är kommunstyrelsens fokus att bygga upp 
processer, strukturer, att skapa en transparens och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som invånare, 
besökare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett effektivt och 
relevant sätt och skapar mesta nytta för invånarna. 

En osäkerhetsfaktor under året har varit personalpåverkan med anledning av Covid-19.  Beroende på hur pan-
demin utvecklats har kommunstyrelsen kunnat utföra arbete mer eller mindre fokuserat på ordinarie arbetsupp-
gifter, men all ordinarie verksamhet har kunnat pågå. Då nästan all personal på kommunstyrelsen har möjlighet 
att helt eller delvis arbeta hemifrån har sektorn kunnat arbeta bra med förebyggande åtgärder i form av hemar-
bete, hålla distans, genomföra digitala möten med mera. 

Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelsen brukar historiskt sett vara låg vilket inte längre är fallet. Sektorn 
har hög sjukfrånvaro och den bedöms inte bero på pandemin utan främst är det långtidssjukfrånvaro med annan 
sjukfrånvaroorsak. Kommunstyrelsen kommer göra en närmare analys av sektorns samlade sjukfrånvaro för att 
kartlägga orsak samt för att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 

Kommunstyrelsen har även hög personalomsättning, främst inom HR-avdelningen och Strategi- och uppfölj-
ning. Detta är två avdelningar som under året gjort stora förändringar i arbetssätt och organisering, det finns 
även internförflyttningar ifrån dessa avdelningar. Under året har tjugo ersättningsrekryteringar gjorts inom sek-
torn. Kommunstyrelsen behöver framåt arbeta för att minska personalomsättningen, en stabilare organisation ger 
förutsättningar för ytterligare utvecklingsarbete och långsiktighet. 
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7 Uppdrag från 2019 

7.1 Uppdrag från 2019 

7.1.1 Ett landsbygdsprogram ska tas fram 

Status 

 Avslutad 

Kommentar 

Ett landsbygdsprogram har tagits fram av förvaltningen och antogs av Kommunfullmäktige den 15 november 
2021. 

7.1.2 Arbete med Klimatanpassningsplan ska fortsätta 

Status 

 Pågående med avvikelse 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2022.86
Datum: 2022-03-08
Controller Martin Palm

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Överföring investeringsbudget 2021-2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföringen av
139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser medfinansiering, av 2021 års investeringsanslag till 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel för
investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges
verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk
även efterföljande kalenderår om investeringen inte färdigställts under budgetåret.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning överföringar 2021-2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Budgetcontroller
Ekonomichef

För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ärendet

I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel för

investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges

verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat investeringsanslag kan användas

även efterföljande kalenderår om investeringen inte färdigställts under budgetåret.

Investeringar som utförs inom årsanslaget (reinvesteringsanslaget) överförs vanligtvis inte.

Nästkommande års anslag användas för att genomföra dem. Förvaltningen föreslår i detta

förslag att ett flertal av underskotten också skall ombudgeteras och att nämnderna får använd

nästkommande årsbudget för att hantera dessa, detta kan medföra att nämnderna behöver äska

om mer medel under 2022.

Ekonomisk bedömning

För 2021 uppgick den totala investeringsbudgeten till 463 743tkr efter överföring av 2020 års
investeringsmedel och tilläggsbudget. Totalt utnyttjades 233 432 tkr. Investeringsbudget som
inte har utnyttjats uppgår till 230 311 tkr varav 139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser
medfinansiering, av 2021 föreslås överföras till 2022.
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Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen föreslår att önskade investeringsmedel för investeringar som inte har
färdigställts till ett belopp av 139 747 tkr, varav 33 150 tkr avser medfinansiering, av 2021
överförs från år 2021 till 2022.



Nämnd: Budget Tilläggsanslag Total Utfall Återstår Önskas Motivering
(Belopp i tkr) Budget Budget överföras Nämnd
Investering, namn 2021 2021 2021 2021 2021 till 2022

E-arkiv IV7028 500 0 500 1 010 399 399 Pågående arbete med digitalisering av arkivhandlingar KS
Reservkraft elbilsladdning IV7073 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Investering för att säkra laddning av elbilar vid längre strömavbrott KS
Unit4 ERP IV 7031 3 000 0 3 000 1 781 1 219 1 219 Implementering av nytt ekonomisystem, avslutas 2022 KS

Ärende-o dok hant system IV7068 650 0 650 0 650 650 Avser nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, inga anbud under 2021 KS
Infr strukt för koll trafik IV7105 3 0 3 000 1 956 1 044 1 044 Investering för nya busshållplatser i Ale, ligger på KS förs över till till SBN SBN
Nya boenden FH inventarie 800 0 800 536 264 264 Kvarstående inköp LSS Skepplanda samt nya planerade boenden i Nol samt Surte SN
Utbyte grundutrustning 1 500 0 1 500 1 293 207 207 Inköp släpar, löpande behov inom verksamhetsområde SÄBO SN
Fordon FH/skolskjuts 1 800 0 1 800 426 1 374 1 374 Utbyte av befintliga specialfordon inom Funktionsstöd (bussar m bakgavellift) SN
Årsanslag SN 2 000 0 2 000 2 550 -550 0 Underskottet finansierades av intäkter på investeringen digital agenda SN
Digital Agenda 0 0 0 -738 738 0 Överskottet finansierade underskottet på årsanslaget SN
Säkerhets.föreb. åtgärder 4 900 0 4 900 3 001 1 899 1 899 Pågående projekt Ale Arena obj. 113 Service
Upprustning skolgårdar 900 0 900 553 347 50 Pågående projekt Service
Lövängens förskola 61 112 0 61 112 57 217 3 895 3 895 Pågående projekt Service
LSS Skepplanda 35 590 0 35 590 33 853 1 737 50 Pågående projekt. Service
Omklädningsrum Jennylund 500 0 500 0 500 500 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Aroseniusskolan 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Kommunens hus 1 627 0 1 627 225 1 402 1 402 Pågående projekt Service

Fastighetsunderhåll 15 000 0 15 000 15 439 -439 -439
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Arb.miljöåtg skolor,fskl 300 0 300 526 -226 -226
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Mindre anpassningar skolo 3 000 0 3 000 3 211 -211 -211
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Daglig verksamhet 1 000 0 1 000 2 313 998 998 Pågående projekt Service
Jennylunds ridanläggning 3 940 0 3 940 3 303 637 637 Pågående projekt Service
Takomläggn Ale arena 3 000 0 3 000 200 2 800 2 800 Pågående projekt Service
Övriga lokalutredningar 1 000 0 1 000 454 546 546 Pågående projekt Service
Ombyggnad Hardesjö 700 0 700 595 105 105 Pågående projekt Service
Ersättning Byvägens fsk 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Förskola 2 Nödinge 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
F-6 skola utbyggn 2 Nödin 500 0 500 0 500 500 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
F-6 skola utbyggn 1 Nödin 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Förskola 1 Nödinge 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Nolängens förskola 390 0 390 312 78 78 Pågående projekt Service
F-6 skola Nol/Alafors 2 170 0 2 170 76 2 094 2 094 Pågående projekt Service
Ny förskola Surte 700 0 700 0 700 700 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Surteskolan 426 0 426 12 414 414 Pågående projekt Service
Bohusskolan 426 0 426 12 414 414 Pågående projekt Service
Utredn skolomr Älvängen 1 299 0 1 299 134 1 165 1 165 Pågående projekt Service
Ersättn Hövägens fsk 2 500 0 2 500 0 2 500 2 500 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Utredn skolomr Skepplanda 828 0 828 32 796 796 Pågående projekt Service
Ny förskola 1 Älvängen 1 200 0 1 200 0 1 200 1 200 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Ersätta Madenskolan 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Tillbyggnad Alboskolan 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 Beslutat men ej påbörjat projekt Service
Omställn till fsk Garnvin 1 000 0 1 000 212 788 788 Pågående projekt Service
LSS-Danska vägen Surte 27 697 0 27 697 181 27 516 27 516 Pågående projekt Service
LSS-Folketshusv Nol 22 000 0 22 000 8 858 13 142 13 142 Pågående projekt Service
Särsk boende södra kommun 500 0 500 109 391 391 Pågående projekt Service
IT Investeringar 12 200 0 12 200 11 805 395 395 Pågående projekt Service

Laddinfrastruktur 1 500 0 1 500 1 569 -69 -69
Servicenämnden önskar ingen överföring, förvaltningen anser dock att underskottet 
skall överföras då det finns budget för 2022 Service

Reinvesteringsmedel Service 1 000 0 1 000 1 151 -151 0 Årsanslag överförs inte Service



Byte av IT-system 0 0 0 52 -52 0
Underskottet finansierades av överskott på årsanslaget. Egen investering föreslås 
startas i revidering för 2022 UBN

IM-komvux 1 000 0 1 000 1 500 -500 0
Finansierades av överskott på investerings 7604. Det finns ingen budget framåt att 
reglera underskottet mot. UBN

Ombyggnad ÅVC Sörmossen främja 
återbruk 500 0 500 0 500 500

Aktiviteten har inte genomförts under 2021 då rådande omständigheter Covid och 
oklarheter gällande kommande ansvar för producentansvarsmaterial som påverkar hur 
vi väljer att planera om materialflödet ÅVC Sörmossen SBN

 Utbyte gatubelysning 15 478 0 15 478 6 158 9 320 9 320
Förseningar i projektet pga. förseningar i upphandling av entreprenör samt förseningar i 
leveranser pga. pandemin, föra över 5500 tkr till inv 6070 (landsbygd) SBN

Utbyte belsylning landsbygd 1 500 0 1 500 0 1 500 1 500
Det har saknats riktlinjer för utbyte av belysning på landsbygden vilket har försenat 
projektet SBN

Fordonsutbyte Parken 1 654 0 1 654 811 843 843 Beställda fordon levereras under första kvartalet 2022 SBN

 armaturbyte till LED 12 000 0 12 000 0 12 000 12 000 Förseningar pga. det saknats riktlinjer för gatubelysning (har funnits inv budget 20-21) SBN
Trygghetsbefrämjande åtgärder 675 0 675 320 355 355 Förseningar i leveranser, arbeten är beställda 2021 som ska utföras under 2022 SBN
Åtgärder pga av ej utbyggda planer 500 0 500 28 472 472 Arbetet var planerat i dec 2021 men fick flyttas fram till 2022 pga. dåligt väder. SBN

Medfinansieringsbidrag GC-Alingsåsvägen 
Prästalund 4 150 0 4 150 0 4 150 4 150

Medfinansierings-avtal med Trafikverket. TRV driver projektet. Förprojektering klar men 
överskred budget för projekteringen. Tilläggsavtal har därför tecknats. Bevaka kostnad 
för genomförande i förhållande till ursprunglig budget/avtal. Risker att högre då TRV 
har varslat om att de tror sig ha underbudgeterat. TRV:s genomförande kommer att ske 
någonstans under perioden 2022-2025 och behöver därför flyttas fram. SBN

 Medfinansieringsbidrag Cirkulationsplats, 
GC väg till förskola Norra Kilandavägen 20 000 0 20 000 0 20 000 20 000

Medfinansierings-avtal med Trafikverket. Förhandlingar angående juridik och avtal mm 
har förts med TRV under året. Projektet har ej kunnat byggas under 2021 utan kommer 
att behöva framflyttas. SBN

Medfinansieringsbidrag GC Kilanda KA -
Hultasjövägen 9 000 0 9 000 0 9 000 9 000

Projektet beviljat av VGR under 2021, inväntar möteskallelse från TRV för att skriva 
avtal. SBN

Utbyggnad av GC-nät 5 500 0 5 500 2 098 3 402 3 400

Investeringsmedel under 2021 har inte kunnat upparbetats fult ut pga. FL projektledare. 
Ny PL för Infra Gata trafik har rekryterats fom 2022 vilket ökar produktionsförmågan på 
Infra. SBN

Ubyggnad busshållplatser, 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 750 0 750 201 549 550

Investeringsmedel under 2021 har inte kunnat upparbetats fult ut pga. FL projektledare. 
Ny PL för Infra Gata trafik har rekryterats fom 2022 vilket ökar produktionsförmågan på 
Infra. SBN

Container ÅVC Sörmossen 100 0 100 0 100 100

Då i pågående transportupphandling valet har gjorts att också upphandla containrarna 
för att effektivisera transporterna för att minimera risken att lastbilen kör töm till och 
från ÅVC Sörmossen så kommer denna investering ej att behövas. Vilja finns istället att 
nyttja investeringen 2021 till att byta skyltsystem på ÅVC Sörmossen för att främja 
återbruk. SBN

 Ombyggnad nyetablering ÅVS_KNI 100 0 100 0 100 70

Då oklart fortfarande vem som kommer äga ansvaret kring insamling av förpackningar 
så har belopp ej nyttjats. Den truck vi har på ÅVC Sörmossen behöver ett nytt batteri 
och 70 tkr önskas användas från denna investering. SBN

Nödingecentrum 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 SBN
Totalt: 297 865 2 500 303 362 165 334 141 248 139 747

Budget 2022
Överföring 
från 2021

Budget 2022 efter 
överföringar

Kommunstyrelsen 1 500 4 812 6 312
Servicenämnd 342 200 69 829 412 029
Utbildningsnämnd 14 000 0 14 000
Kultur- och fritidsnämnd 3 000 3 000
Socialnämnd 4 350 1 845 6 195
Samhällsbyggnadsnämnd (exkl VA och Avfall) 89 470 62 590 152 060
Samhällsbyggnadsnämnd  VA och Avfall 178 800 670 179 470
Totalt 633 320 139 747 773 067
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Kommunstyrelsen

Revidering investeringsbudget 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2022 års beslutade

investeringsanslag med 258 900 tkr.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och nästkommande
investeringsplan revideras också innevarande års budget. Investeringsmedel som ej bedöms
behövas under 2022 flyttas framåt alternativt stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som
har uppkommit sedan beslut fattades om investeringsbudget 2022.

Revideringen sker efter att överföring från 2021 till 2022 har beslutats, då vissa av beloppen
påverkas av överföring.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning revideringar 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Budgetcontroller

För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ärendet

I samband med överföring av föregående års investeringsmedel och nästkommande
investeringsplan revideras också innevarande års budget. Investeringsmedel som ej bedöms
behövas under 2022 flyttas framåt alternativt stryks helt. Utökningar sker utifrån behov som
har uppkommit sedan beslut fattades om investeringsbudget 2022.

Revideringen sker efter att överföring från 2021 till 2022 har beslutats, då vissa av beloppen
påverkas av överföring.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska den överbudgeteringen som förekommer bland

investeringarna. 2021 var nyttjandegraden 50,3% av budgeterade medel. Vilket är en lägre än

tidigare år. Revideringen är delvis till för att innevarande års budget skall bli mer relevant i

de fall där försening i projekt föreligger. För 2022 innebär revideringen en minskning budget

av budget speciellt inom fastighet då flertalet projekt skjuts framåt.
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Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel för 2022 minskas med 258 900 tkr.



Nämnd: Budget Revideras Budget Motivering
(Belopp i tkr) efter revidering
Investering, namn 2022 2022 2022 Nämnd

Ärende- o dok hant system IV7068 500 1 500 2 000 Redan beslutade medel kommer sannolikt inte räcka för det avsedda syftet KS
Ersättningslokaler Gymnasiet och 
Komvux 2 000 -2 000 0

Budget för ersättningslokaler Gymnasiet och Komvux flyttas till år 2023 pga. förskjuten 
start. Budget äskas i investering 2023-2026. UBN

Byte av IT-system 0 200 200
Sektorn står inför byten av IT-system de kommande åren och behöver utrymme för 
dessa investeringar. UBN

Extra behov SÄBO 0 1 500 1 500
Tillkommande behov SÄBO Solskydd och klimatanläggningar samt utbyte av 
trygghetslarm SN

 Nolängens förskola 78 200 278
På grund av tillkommande utredningar i planarbete. Tilläggsäskande. Separat 
beslutsärende. Service

Tillgänglighetsprojekt 0 2 000 2 000 Nyäskande. Separat beslutsärende. Service
LSS-Danska vägen Surte 50 016 -49 000 1 016 Start av projekt senareläggs. 49 000 tkr flyttas till år 2023 Service
Ersätta Madenskolan, Älvängen 67 500 -66 500 1 000 Start av projekt senareläggs. 66 500 flyttas till 2024 och 2025 Service

Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda 53 500 -51 500 2 000 Start av projekt senareläggs. 51 500 flyttas till år 2023 Service
Ny förskola 1 Älvängen 3 400 -2 900 500 Start av projekt senareläggs. 2 900 flyttas framåt. Service
Ersättning Hövägen fsk 41 900 -41 400 500 Start av projekt senareläggs. 41 400 flyttas framåt. Service
F-6 skola Nol/Alafors 52 094 -51 000 1 094 Start av projekt senareläggs. 51 000 flyttas framåt. Service

Utbyte gatubelysning 11 320 -5 500 5 820 föra över 5,5 mkr till investering utbyte gatubelysning på landsbygden SBN
Utbyte belsylning landsbygd 4 500 5 500 10 000 överför 5,5 mkr från investering utbyte gatubelysning SBN

Container ÅVC Sörmossen 200 -100 100
containrar igår i transportupphandling från och med 2022, inget behov av 
investeringsmedel för containrar SBN

Nytt skyltsystem ÅVC Sörmossenn 0 100 100 uppdatera skyltar på Sörmossen för att främja återbruk SBN

Ombyggnad nyetablering ÅVS_KNI 70 -70 0
Det är oklart vem som kommer äga ansvaret kring insamling av förpackningar så 
kommer investeringsmedlen ej att utnyttjas SBN

Batteri till truck 0 70 70 Trucken på ÅVC Sörmossen behöver ett nytt batteri SBN
Totalt nämnd: 287 078 -258 900 28 178
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Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget
för 2023-2026 med en total investeringsvolym på 2 761 400 tkr.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Årligen sammanställs en ny investeringsbudget för den kommande 4-års perioden. Den allt
mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att investeringsfrågorna ska beredas
politiskt tidigare innebär ett behov av att fastställa investeringsbudgeten i ett separat ärende.
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2023-2026 blir därefter ett
bland flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget. Den föreslagna budgeten
uppgår till 2 761 400 tkr.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Sammanställning investeringsbudget 2023-2026

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Budgetcontroller

För kännedom:

Förvaltningsledning
Controllers
Redovisningschef

Ärendet

Den allt mer omfattande investeringstakten i kommun innebär ett behov av att fastställa
investeringsbudgeten i ett separat ärende. Den fastställda investeringsbudgeten blir sedan ett
av flera underlag i fullmäktiges verksamhetsplan och budget. Investeringsbudgeten för 2023-
2026 är synkad med lokalresursplanen och det som avser lokalinvesteringar ligger under
servicenämnden. Verksamhetsinventarier ligger under respektive nämnd.

Ekonomisk bedömning

Nedan följer en tabell över investeringsvolymerna per år och nämnd efter respektive nämnds
äskanden. Den samlade investeringsplanen för perioden som uppgår till 2 761 400 tkr är hög
utifrån kommunens ekonomiska omsättning. Realiseras hela budgeten kommer det innebära
att kommunen behöver generera högre årliga överskott för att tillsammans med avskrivningar
uppnå 70 procents självfinansiering vilket är ett av de finansiella mål som kommunen fastlagt.
Det innebär också att den samlade låneskulden vid periodens slut kan komma att ändras från
dagens 395 000 tkr till över 1 000 000 tkr.

Beträffande servicenämndens lokaler så grundar sig beloppet på årets lokalförsörjningsplan
samt en bedömning kring när de olika projekten faktiskt kan påbörjas och slutföras. Det finns
i flera fall en viss tidsdiskrepans mellan när behovet av nya lokaler finns enligt
lokalförsörjningsplan och när det är möjligt att lokalen står färdig. Detta riskerar att medföra
kostnader för nämnderna, då det kan uppstå ett behov av alternativa lösningar under tiden.
Orsaken är att tidigare planer av olika skäl inte kunnat realiseras fullt ut. I planen ingår
ny/ombyggnation av fem grundskolor, ny/ombyggnation av 7 förskolor samt en gruppbostad,
ett boende för korttidstillsyn en daglig daglig verksamhet och ett särskilt boende som
planeras i slutet av perioden. Vissa av objekten är redan påbörjade och ingår endast delvis i
denna budget. Noterbart är att tabellen nedan även har med information kring ökade
kostnader för avskrivningar och drift. Dessa kostnader är uppskattade och ej heltäckande, då
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beräkning saknas för vissa objekt. De avser också bara kostnader som tillkommer 2022.
Flertalet av de tillkommande kostnaderna förväntas täckas av målgruppsmodell eller av
minskade kostnader för tidigare investeringar. Tillkommande investeringar innebär dock
generellt en ökad kostnad för kommunen som helhet.

År 2027 har ett belopp angivet på vissa investeringar för att tydliggöra den totala kostnaden
för investeringen. År 2027 är inte komplett och endast med för information.

I bilagan finns angivet att vissa objekt kräver ett särskilt politiskt startbesked för att påbörjas.
Detta avser större projekt inom servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Det finns
även angivet anledningen till investeringen. Behov identifierade av förvaltningen
(förvaltning), behov som uppstått på grund av politiskt fattade beslut (politik) och om behovet
är identifierat i den senaste lokalförsörjningsplanen (LFP).

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet ska efter det är taget verkställas av berörda nämnder.
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Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsbudget för 2023-2026 fastställs med en total
investeringsvolym på 2 761 400 tkr.



Nämnd: Service Drift 2022 Kapitalkostander Ingår i
(Belopp i tkr) Avskrivning finansieras målgrupps Startbesked
Investering, namn 2023 2024 2025 2026 2027-* Internränta av modell

KS Årsansanlag reinvestering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 150 KS Ja
Total investeringsbudget KS 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Årsanslag Socialtjänst 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 300 SN Ja
Utbyte grundutrustning 500 500 500 500 500 100 SN Ja
E-hälsa 500 500 500 500 500 100 SN Ja
Total investeringsbudget SN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 650
Upprustning skol- och förskolegårdar 1 000 1 000 1 000 1 000 106 Internhyran Ja
Myndighetskrav 500 500 500 500 53 Internhyran Ja
Energibesparande åtgärder 500 500 500 500 53 Internhyran Ja
Upprustning idrottsanläggningar 1 500 1 500 1 500 1 500 108 Internhyran Ja
Arbetsmiljöåtgärder skolor och förskolor 500 500 500 500 53 Internhyran Ja

Mindre anpassningar skolor och förskolor 3 000 3 000 3 000 3 000 618 Internhyran Ja

Planerat underhåll 25 000 25 000 25 000 25 000 1 803 Internhyran Ja

Mindre lokalanpassningar Drift o Underhåll 800 800 800 800 165 Internhyran Ja
Tillgänglighetsprojekt 2 000 211 Internhyran Ja
Inventarier Verksamhet Fastighet och IT 500 500 500 500 53 Sektor service Ja
Laddinfratruktur 1 200 0 0 0 27 Sektor service Ja
Inventarier kök 200 200 200 200 14 Sektor service Ja
Reinvesteringsanslag Internservice 1 000 1 000 1 000 1 000 106 Sektor service Ja
IT Investeringar 13 900 15 200 16 800 18 400 1 463 Sektor service Ja
LSS Surte 49 000 Internhyran
Korttidstillsyn 19 500 Internhyran
Daglig verksamhet 16 450 Internhyran

Särskilt boende södra kommundelarna 40-
50 platser 1 000 2 000 20 000 50 000 130 000 Internhyran
Korttidsboende 5 600 Internhyran

Övriga lokalutredningar enligt 
Lokalförsörjningsplan 1 500 1 000 1 000 1 000 Internhyran
Surteskolan 20 000 107 500 30 000 Internhyran Startbesked
Ny förskola Surte 750 2 000 1 000 20 000 70 000 Internhyran Startbesked
Bohusskolan 2 000 103 300 Internhyran Startbesked
Ersättning av Byvägens förskola 750 2 000 30 000 30 000 Internhyran Startbesked
Förskola 2 Nödinge 1 000 95 000 Internhyran Startbesked
Ersätta Madenskolan, Älvängen 1 000 50 000 82 000 86 000 Internhyran Startbesked
Tillbyggnad Alboskolan, Skepplanda 2 000 2 000 51 500 52 500 Internhyran Startbesked



Omställning till förskola Garnvindeskolan 5 000 30 000 41 000 Internhyran Startbesked
Förskola 1 Nödinge 2 000 15 000 60 000 Internhyran Startbesked
Nolängens förskola 1 000 4 000 35 000 39 000 Internhyran Startbesked
F-6 skola Nol/Alafors 10 000 70 000 100 000 100 000 Internhyran Startbesked
Ersättning Hövägen fsk 1 000 1 000 1 000 5 000 81 500 Internhyran Startbesked
Ny förskola 1 Älvängen 1 000 1 000 5 000 39 000 43 500 Internhyran Startbesked
Total investeringsbudget Sern 187 150 322 200 452 800 594 700 480 000 4 833
Inventarier ny, till och ombyggnad 3 000 23 000 46 000 28 000 26 000 200Målgruppsmodell+Ramökning Ja
Årsanslag UBN 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 500 UBN Ja
IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 200 UBN Ja
Byte/införande av IT-system 200 200 200 200 200 200 UBN Ja
Total investeringsbudget UBN 9 200 29 200 52 200 34 200 32 200 1 100
Konstgräsplaner 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 500Målgruppsmodell/Ramökning Delvis
Årsanslag Reinvesteringar KFN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Målgruppsmodell Ja
Offentlig Utsmyckning 500 500 500 500 500 Målgruppsmodell Ja
Total investeringsbudget KFN 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 500
Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder 500 500 500 500 500 53Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Utbyte gatubelysning K 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis

Utbyggnad enligt K 2020/Kollektivtrafikåtg i 
bef miljö (investeringen föreslås byta namn) 500 500 500 500 500 84Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Åtgärder pga ej utbyggda planer 500 500 500 500 500 29Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Trygghetsfrämjande åtgärder 500 500 500 500 500 43Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Attraktivare älv K 300 300 300 300 300 82Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Dammsäkerhet 100 100 100 100 100 21Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Fordon maskiner Parken 1 500 1 500 1 500 1 500 359Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Utbyte gatubelysning landsbygden 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 112Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Just toppbeläggn gator GC,slitlager 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 164Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Förstärkning och bärlager 500 500 500 500 500 36Målgruppsmodell/ramökning Delvis

Ändrat huvudmannaskap vägföreningar 5 000 5 000 5 000 5 000 277Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Just toppbeläggn gator GC,slitlager  vid 
ändrat huvudmannaskap 0 800 2 500 4 300 0Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Utbyggnad av GC-nät 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 123Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Säkra skolvägar/utbyggn busshållplatser 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 108Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Infrastruktur vid exploatering 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Parkeringshus Nödinge 30 000 30 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis Startbesked
Lekplats & -utrustning/parkutrustning 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 285Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Markreserv 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Målgruppsmodell/ramökning Delvis



Nödinge centrum (allm platsmark, del av 
VA) 55 000 50 500 45 500 35 500 27 400 Målgruppsmodell/ramökning Delvis
Årsanslag SBN 2 120 1 750 1 550 950 Målgruppsmodell/ramökning Delvis

Total investeringsbudget SBN 
(skattefinansierat) 152 470 148 400 114 900 106 100 86 250 1 776
Ombyggnad/nedläggning Älvängen R, 
ledningar & 2 pumpstationer + tredje 
spillvattensledning 79 500 74 000 5 000 0 2 919 Taxa Startbesked
Älvängens reningsverk, upprätthålla 
reningsfunktion och arbetsmiljö 2 000 1 500 1 500 1 500 412 Taxa
Nödingecentrum 30 000 11 100 15 000 Taxa Startbesked
Årsanslag VA 93 800 69 000 68 500 74 600 5 400 Taxa
Total investeringsbudget SBN VA 175 300 174 500 86 100 91 100 8 731
Matavfallskärl 600 0 0 0 Taxa
Tagg för identifiering matavfallskärl 130 0 0 0 Taxa
Skärmtak kärl ÄVC 150 0 0 0 Taxa
Total investeringsbudget SBN Renhållning 880 0 0 0

Totalt nämnd: 532 500 681 800 713 500 833 600 17 590



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-02-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 21 Dnr KS.2021.568

Huvudmannaskap för vägföreningar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet om huvudmannaskap

för vägföreningar.

Sammanfattning

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät

inom detaljplanelagt område uppbyggt av en blandning av kommunalt

och enskilt huvudmannaskap. Den 28 september 2015 beslutade

kommunfullmäktige i beslut KF § 139:

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra

övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med

övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja

arbete med framtagande av förslag till nya bidrag för

vägföreningar utanför kommunens tätorter.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag

att ta fram en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av

vägföreningar inom detaljplanelagt område i Ale kommuns tätorter. Den

uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande. Det skulle kosta

kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över

huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer

än vad som beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden

från handlingsplanen är att kostnader för framtida

underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%

påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart

investeringskostnaden för underhållsbeläggningar under

övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga

investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter

övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens

nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med

övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-02-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda

plan- och bygglagen (1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4

kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900). Den gällande lydelsen medför

dock inte någon förändring i sak i fråga om att det krävs särskilda skäl

för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats.

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga

driftkostnaderna om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för

negativa ekonomiska konsekvenser genom prioriteringar av övriga

verksamheter utifrån nämndens nuvarande budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 191, 2021-11-11

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Skrivelse från Nödinge vägförening

Kommunstyrelsens beslut KS § 69, 2021-03-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 176, 2020-11-05

Protokoll med beslut om intresseanmälan från Älvängens vägförening,

inkommen 2016-03-14

Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, inkommen 2016-04-11

Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, inkommen 2016-05-19

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, inkommen 2016-04-05

Intresseanmälan från Alvhems vägförening, inkommen 2016-04-29

Kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28

Rapport från Sweco - Uppdaterad kostnadsuppskattning för

övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar - Handlingsplan för

ändrat huvudmannaskap

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(8)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.568
Datum: 2021-12-16
Controller Martin Palm

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Huvudmannaskap för vägföreningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut fattat den 28

september 2015, § 139, KF 2015.120 från enskilt huvudmannaskap till kommunalt

huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen avseende punkterna:

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i

enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%

Motivering till beslut

Förvaltningen ser fördelar med att ta över huvudmannaskapet. De årliga driftkostnaderna,

som beräknas uppgå till 12,5 mkr per år, kommer dock att få negativa ekonomiska

konsekvenser, genom prioriteringar, av övriga verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden

då det i beslutet fattat av kommunfullmäktige 28 september 2015 inte medföljde några

budgetmedel för övertagandet.

Sammanfattning

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28

september 2015 beslutade kommunfullmäktige (KF § 139):

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i

enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande

av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.
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Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en

uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt

område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.

Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över

huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som

beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att

kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%

påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för

underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga

investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca

6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med

övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.

I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan- och bygglagen

(1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).

Den gällande lydelsen medför dock inte någon förändring i sak i fråga om att det krävs

särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats.

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om

12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för negativa ekonomiska konsekvenser genom

prioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande budgetram.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 191, 2021-11-11

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Skrivelse från Nödinge vägförening

Kommunstyrelsens beslut KS § 69, 2021-03-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 176, 2020-11-05

Protokoll med beslut om intresseanmälan från Älvängens vägförening, inkommen 2016-03-14

Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, inkommen 2016-04-11

Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, inkommen 2016-05-19

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, inkommen 2016-04-05

Intresseanmälan från Alvhems vägförening, inkommen 2016-04-29

Kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28

Rapport från Sweco - Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i

Ale kommuns tätorter

Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar - Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorchef Samhällsbyggnad

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening
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Ärendet

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28

september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i

enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande

av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.

I februari 2016 skickade kommunen ut motioner till berörda vägföreningar. Garnvindans

vägförening, Bohus-Surte vägförening, Nol-Alafors vägförening, Älvängens vägförening och

Alvhems vägförening beslutade alla att bifalla kommunens motion angående en

intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark. Nödinge vägförening

avslog kommunens motion 2016 med anledning av att kommunen enligt förslaget endast

skulle ta över vägar inom tätorten.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en

uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt

område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.

Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över

huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som

beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att

kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%

påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för

underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga

investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca

6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget.

De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år. I

rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror dels

på att kapitalkostnader för plan- och lantmäterikostnader, upprustningskostnader och

beläggningsarbeten nu räknats med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader

finns nu med ett påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella

förändringar i driftkostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att kompensera för

att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än vägföreningarnas. Ökade

driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i kommunens driftbudget
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eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp

i varje års driftbudget utifrån hur övertagandet fortlöper. Samhällsbyggnadsnämnden

beslutade härefter den 5 november 2020, SBN § 176, följande:

1. Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjorts.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt beslut
om utökad ram.

Därefter beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2021, KS § 69, att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att tidigare beslut hade
fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska förutsättningarna väsentligt hade
förändrats.

Ekonomisk bedömning

En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande av enskild allmän

platsmark är att nödvändiga åtgärder kan finansieras. De nödvändiga åtgärderna kan bestå av

konkreta investeringar så väl som av administrativa processer och arbetsinsatser. För att

kunna genomföra ett övertagande krävs resurser från både kommunen och vägföreningarna.

Därmed har en modell för medfinansiering mellan kommunen och vägföreningarna beslutats

enligt handlingsplanen. Många av de aktiviteter som genomförs kommer dock att drivas av

kommunen. Då hela det enskilda vägnätet inte uppfyller krav på vägstandard kommer en

upprustning att bli aktuell på många sträckor.

Huvudmannaskapet regleras i detaljplan och det kommer därför medföra

detaljplaneändringar. I Ale kommun finns idag ca 150 detaljplaner med enskilt

huvudmannaskap. För att man inte ska behöva ändra all dessa detaljplaner föreslås att

ändringen sker med en ny detaljplan per tätort och där endast den berörda allmänna platsen

ingår, en s.k. skelettplan. Övertagandeprocessen bedöms då kunna genomföras under en

period om 9 år.

Kostnaderna för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark består av två delar,

engångskostnader (investering) och ökade löpande kostnader (drift). Engångskostnaderna

består utav upprustningskostnad för vägar och administrativa kostnader såsom

lantmäteriförrättningar och detaljplanekostnader. De utökade löpande kostnaderna består av

drift- och underhållskostnader för det utökade skötselområdet. I det ingår också

kapitalkostnader och eventuell ökad personalkostnad. Vid ett övertagande kommer

gemensamhetsanläggningarna för vägföreningarna att omprövas och andelarna som de

kommunala fastigheterna innehar kommer att upphöra. Det innebär minskade kostnader för
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kommunen. I och med övertagandet av vägarna så tas också ansvaret över för framtida

underhållsbeläggningar av vägföreningarnas vägnät efter övertagandeåret.

Underhållsbeläggningarna belastar kommunens investeringsbudget och genererar

kapitalkostnader som belastar kommunens driftbudget.

För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt krävs det att vägarna upprustas till en

godtagbar standard. Det finns i vägföreningarna en underhållsskuld. Kommunen har tidigare

beslutat att denna ska delas lika, 50% vardera mellan kommun och berörd vägförening. Det

innebär att det också finns en viss motivation hos vägföreningarna att inte låta

underhållsskulden växa ytterligare. Dock finns det ett visst incitament att vänta med

upprustningsåtgärder då kommunen kan komma att finansiera 50% av upprustningen i

samband med övertagandet. Ett senare övertagande kan därför leda till att kommunens

kostnader för upprustningen ökar.

Utöver detta tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och

omprövningsförrättningar av vägföreningarna. Eftersom Ale kommun driver den

administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att

kommunen finansierar dessa kostnader. Den totala engångskostnaden för

övertagandeprocessen är uppskattad till ca 67,7 mkr.

De ökade löpande kostnaderna för drift och underhåll kommer att finansieras av skattekronan.

Sammanlagd drift- och underhållskostnad efter att huvudmannaskapet är ändrat inom berörda

tätorter uppskattas till ca 12,5 mkr/år inklusive kapitalkostnader för investering i upprustning

och underhållsbeläggningar om ca 4 mkr/år.

För övertagande process med tidsplan och årliga kostnader hänvisas till tjänsteutlåtande från

sektor samhällsbyggnad.

Invånarperspektiv

Vid ett upphävande av kommunfullmäktiges beslut från 2015 kommer medlemmar i berörda

vägföreningar inom övertagandeområdet fortsatt att behöva betala vägföreningsavgift.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Förvaltningen har upptäckt en felaktig laghänvisning i sammanfattningen till den av

fullmäktige 2015 antagna handlingsplanen. Där hänvisas det till att det enligt 6 kap 26 § plan

och bygglagen, PBL, anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det

inte finns särskilda skäl till annat. Texten fanns i plan- och bygglagen (1987:10), som
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upphörde att gälla i och med att en ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj

2011. Första meningen i den upphävda paragrafen hade följande lydelse. ”Inom områden med

detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna platser, om det inte finns särskilda

skäl till annat.” Förvaltningen beklagar att en hänvisning har skett till icke gällande rätt.

Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) och har erhållit

en ny formulering på grund av att lagstiftaren genomförde en möjlighet att dela

huvudmannaskapet för allmänna platser inom en och samma plan. Paragrafen har därefter

genom en ändring (2014:900) fått följande lydelse den 1 januari 2015. ”Kommunen ska vara

huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i

detaljplanen bestämma att huvudmanskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera

allmänna platser.”

I sakfrågan har således inte någon förändring skett i fråga om att det krävs särskilda skäl för

att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Anger en gällande detaljplan att det

inte är kommunalt huvudmannaskap, gäller detta till dess att bestämmelsen ändras i ett nytt

planärende.

Då det har förekommit diskussioner och skrivelser från vägföreningar gällande

likställighetsprincipen i ärendet, vill förvaltningen förtydliga innebörden av bestämmelsen i 2

kap. 3 § kommunallagen. Där framgår att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om

det inte finns sakliga skäl för något annat. Frågan om när kommunen har ansvar för gator och

allmänna vägar avgörs av detaljplaner antagna med stöd av PBL och av beslut fattade med

stöd av väglagen. Den kommunala likställighetsprincipen gäller inte mellan dem som har

direkt utfart till gata eller allmän väg med kommunal väghållning och dem som har kostnader

för enskild väghållning för att nå gata eller allmän väg. Vilka som inte har särskilda avgifter

för väghållning avgörs genom bestämmelserna om kommunalt huvudmannaskap i PBL och

om ansvaret för allmän väg i väglagen.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Information till berörda parter kommer att ske efter beslut.
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Förvaltningens bedömning

Sammantaget gör förvaltningenbedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om

12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för negativa ekonomiska konsekvenser genom

prioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande budgetram. Utöver det så

delar förvaltningen samhällsbyggnadsnämndens bedömning och hänvisar till tjänsteutlåtande

från samhällsbyggnad.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 191 Dnr SBN.2021.312

Huvudmannaskap för vägföreningar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
beslut fattat den 28 september 2015, § 139, KF 2015.120 från enskilt
huvudmannaskap till kommunalt

huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen avseende punkterna:

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är
50%

Sammanfattning

Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet
är 50%.

 Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med
framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram
en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom
detaljplanelagt område i Ale kommuns tätorter. Rapporten visade att det skulle
kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över
huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad
som beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från
handlingsplanen är att kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten,
ökade upprustningskostnader och 25% påslag för risker nu räknats in i
kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för
underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den
årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande
budget. De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till
totalt ca 12,5 mkr/år.
I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan och
bygglagen (1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och
bygglagen (2010:900). Den gällande lydelsen medför dock inte någon förändring i
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

sak i fråga om att det krävs särskilda skäl för att kommunen inte ska vara
huvudman för allmän plats.

Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över
huvudmannaskapet för vägar inom aktuella områden. Sammantaget gör
förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om 12,5 mkr
per år vid ett övertagande, skulle få alltför stora negativa ekonomiska
konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens
nuvarande budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-28Tjänsteutlåtande

Protokollsutdrag KF § 139 2015-09-28

Bilaga till protokollsutdrag KF § 139. Handlingsplan - Kommunalt övertagande
av enskilda tätortsvägar

Protokoll SBN § 176 2020-11-05

Bilaga till protokoll SBN § 176. Rapport - Uppdaterad kostnadsuppskattning för
övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, 2016-04-05

Intresseanmälan Nol-Alafors vägförening, 2016-04-11

Protokoll Älvängens vägförening, 2016-04-26

Intresseanmälan Alvhems vägförening, 2016-04-29

Intresseanmälan Garnvindans vägförening, 2016-05-19

Protokoll KS § 69 2021-03-16

Skrivelse från Nödinge vägförening, 2021-03-177

Beslutet skickas till

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef Samhällsbyggnad
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.312
Datum: 2021-10-28
Enhetschef Gata/Park Gustaf Nilvall
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Samhällsbyggnadsnämnden

Huvudmannaskap för vägföreningar

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut fattat
den 28 september 2015, § 139, KF 2015.120 från enskilt huvudmannaskap till kommunalt
huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen avseende punkterna:

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

Motivering till beslut

Förvaltningen ser fördelar med att ta över huvudmannaskapet. De årliga driftkostnaderna,
som beräknas uppgå till 12,5 mkr per år, kommer dock att få alltför stora negativa
ekonomiska konsekvenser, genom bortprioriteringar, av övriga verksamheter inom nämnden
då det i beslutet fattat av Kommunfullmäktige 28 september 2015 inte medföljde några
budgetmedel för övertagandet.

Sammanfattning

Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

 Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande
av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt
område i Ale kommuns tätorter. Rapporten visade att det skulle kosta kommunen totalt ca
67,7 mkr i investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun.
Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden
från handlingsplanen är att kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade
upprustningskostnader och 25% påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen.
Enbart investeringskostnaden för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden
uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
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övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De
ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.
I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan och bygglagen
(1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).
Den gällande lydelsen medför dock inte någon förändring i sak i fråga om att det krävs
särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats.

Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över huvudmannaskapet
för vägar inom aktuella områden. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de
beräknade årliga driftkostnaderna om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få alltför
stora negativa ekonomiska konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter
utifrån nämndens nuvarande budgetram.

Ken Gunnesson Mattias Mossberg

T.f. sektorchef samhällsbyggnad Verksamhetschef teknik

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-28

KF § 139, 2015-09-28, inklusive "Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap", 2015-03-02

Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, 2016-04-05

Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, 2016-04-11

Protokoll fört vid Älvängen vägförenings årsmöte, 2016-04-28

Intresseanmälan från Alvhems vägförening, 2016-04-29

Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, 2016-05-31

Skrivelse från Nödinge vägförening, 2021-03-17

SBN § 176, 2020-11-05, inklusive rapport "Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande
av vägföreningar i Ale kommuns tätorter", 2020-10-13

KS § 69, 2021-03-16

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef Samhällsbyggnad
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
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Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening

Ärendet

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt
område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28
september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):

 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.

 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.

 Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande
av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.

I februari 2016 skickade kommunen ut motioner till berörda vägföreningar. Garnvindans
vägförening, Bohus-Surte vägförening, Nol-Alafors vägförening, Älvängens vägförening och
Alvhems vägförening beslutade alla att bifalla kommunens motion angående en
intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark. Nödinge vägförening
avslog kommunens motion 2016 med anledning av att kommunen enligt förslaget endast
skulle ta över vägar inom tätorten.

Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt
område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.
Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över
huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som
beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att
kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%
påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för
underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga
investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca
6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med
övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna
kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror dels på att kapitalkostnader för plan- och
lantmäterikostnader, upprustningskostnader och beläggningsarbeten nu räknats med.
Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader finns nu med ett påslag för risk på 25%.
Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella förändringar i driftkostnader som kan
uppstå under övertagandetiden samt att kompensera för att kommunens driftkostnader per
meter väg idag är högre än vägföreningarnas. Ökade driftkostnader med anledning av
övertagandet finns ännu inte med i kommunens driftbudget eftersom den beslutas årsvis. Det
är en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur
övertagandet fortlöper.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade härefter den 5 november 2020, SBN § 176, följande:

 Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjort.

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt beslut
om utökad ram.

Därefter beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2021, KS § 69, att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att tidigare beslut hade
fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska förutsättningarna väsentligt hade
förändrats.

Ekonomisk bedömning

En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande av enskild allmän
platsmark är att nödvändiga åtgärder kan finansieras. De nödvändiga åtgärderna kan bestå av
konkreta investeringar så väl som av administrativa processer och arbetsinsatser. För att
kunna genomföra ett övertagande krävs resurser från både kommunen och vägföreningarna.
Därmed har en modell för medfinansiering mellan kommunen och vägföreningarna beslutats
enligt handlingsplanen. Många av de aktiviteter som genomförs kommer dock att drivas av
kommunen. Då hela det enskilda vägnätet inte uppfyller krav på vägstandard kommer en
upprustning att bli aktuell på många sträckor.

Huvudmannaskapet regleras i detaljplan och det kommer därför medföra
detaljplaneändringar. I Ale kommun finns idag ca 150 detaljplaner med enskilt
huvudmannaskap. För att man inte ska behöva ändra all dessa detaljplaner föreslås att
ändringen sker med en ny detaljplan per tätort och där endast den berörda allmänna platsen
ingår, en s.k. skelettplan. Övertagandeprocessen bedöms då kunna genomföras under en
period om 9 år.

Kostnaderna för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark består av två delar,
engångskostnader (investering) och ökade löpande kostnader (drift). Engångskostnaderna
består utav upprustningskostnad för vägar och administrativa kostnader såsom
lantmäteriförrättningar och detaljplanekostnader. De utökade löpande kostnaderna består av
drift- och underhållskostnader för det utökade skötselområdet. I det ingår också
kapitalkostnader och eventuell ökad personalkostnad. Vid ett övertagande kommer
gemensamhetsanläggningarna för vägföreningarna att omprövas och andelarna som de
kommunala fastigheterna innehar kommer att upphöra. Det innebär minskade kostnader för
kommunen. I och med övertagandet av vägarna så tas också ansvaret över för framtida
underhållsbeläggningar av vägföreningarnas vägnät efter övertagandeåret.
Underhållsbeläggningarna belastar kommunens investeringsbudget och genererar
kapitalkostnader som belastar kommunens driftbudget.
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För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt krävs det att vägarna upprustas till en
godtagbar standard. Det finns i vägföreningarna en underhållsskuld. Kommunen har tidigare
beslutat att denna ska delas lika, 50% vardera mellan kommun och berörd vägförening. Det
innebär att det också finns en viss motivation hos vägföreningarna att inte låta
underhållsskulden växa ytterligare. Dock finns det ett visst incitament att vänta med
upprustningsåtgärder då kommunen kan komma att finansiera 50% av upprustningen i
samband med övertagandet. Ett senare övertagande kan därför leda till att kommunens
kostnader för upprustningen ökar.

Utöver detta tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och
omprövningsförrättningar av vägföreningarna. Eftersom Ale kommun driver den
administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att
kommunen finansierar dessa kostnader. Den totala engångskostnaden för
övertagandeprocessen är uppskattad till ca 67,7 mkr.

De ökade löpande kostnaderna för drift och underhåll kommer att finansieras av skattekronan.
Sammanlagd drift- och underhållskostnad efter att huvudmannaskapet är ändrat inom berörda
tätorter uppskattas till ca 12,5 mkr/år inklusive kapitalkostnader för investering i upprustning
och underhållsbeläggningar om ca 4 mkr/år.

Övertagandeprocess med tidplan och årliga kostnader

Tabell nedan visar övertagandeprocessen baserad på att genomförandetiden av en detaljplan
är två år. Älvängen prioriteras först följt av övriga orter som prioriteras efter storlek.

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Älvängen
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem

Nödinge*

*Nödinge har tackat nej till övertagande i sin stämma men ligger med i tabellen och i
sammanställningen om förutsättningarna förändras under övertagandeprocessen.
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Ale kommuns
uppskattade
investeringskostnade
r för administration,
upprustning och risk
under
övertagandeprocesse
n. [tkr] år

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Administrativ
kostnad

125 350 350 350 350 350 350 350 225

Upprustnings-
kostnad

0 2 881 3 150 3 147 2 830 2 755 4 142 284 1 250

Totalt 125 3 231 3 503 3 497 3 180 3 105 4 492 634 1 475

 Ackumulerat 125  3 356  6 859  10 356 
13
536 

16 641  21 133  21 767  23 242 

Total inkl. risk
(25%)

156 4 039 4 375 4 371 3 975 3 881 5 615 793 1 844

Ackumulerat
inklusive risk

156 4 195 8 570 12 941 16 916 20 798 26 413 27 205 29 049

Uppskattade årliga investeringskostnader för underhållsbeläggningar som tillfaller kommunen
vid övertagandet.

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investering/år  0  0 799 2 451 4 327 5 352 5 978 6 405 6 591 6 761

Ackumulerad
investering

0 0 799 3 250 7 577 12 929 18 907 25 312 31 903 38 664

Den totala investeringskostnaden för upprustningen plus kostnader för
underhållsbeläggningar under övertagandetiden uppskattas till ca 67,7 Mkr vilket är summan
av ackumulerad kostnad för investeringar för de två tabellerna ovan. Efter
övertagandeprocessen tillkommer en årlig kostnad på 6,8 Mkr/år utöver kommunens
nuvarande budget för underhållsbeläggningar.

Drift- och underhållskostnad (inkl. kapitalkostnad och påslag för risker), som belastar
driftbudget.



7(10)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Driftskostnad 0 0 611 1 381 1 381 1 214 1 214 495 124 434

Årlig
driftkostnad

0 0 611 1 992 3 373 4 587 5 801 6 296 6 420 6 854

Kapitalkostnad
för

övertagandet
6 151 306 522 789 1 079 1 449 1 638 1 916 2 122

Risk 25% 0 0 153 498 843 1 147 1 450 1 574 1 605 1 714

Årlig
driftkostnad

inkl.
kapitalkostnad

och risk

6 151 1 070 3 012 5 005 6 813 8 700 9 508 9 941 10 690

Utöver kapitalkostnaden för upprustningskostnaderna så kommer också årliga
kapitalkostnader för underhållsbeläggningar att tillfalla kommunen i samband med
övertagandet.

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Årliga
kapitalkostnader för

underhålls-
beläggningar

0 0 36 147 342 582 848 1 131 1 420 1 714

Den årliga driftkostnaden efter övertagandet uppskattas till ca 12,5 Mkr/år efter övertagandet
vilket är summan av de slutgiltiga årliga driftkostnaderna i tabellerna ovan.

Invånarperspektiv

Vid ett upphävande av kommunfullmäktiges beslut från 2015 kommer medlemmar i berörda

vägföreningar inom övertagandeområdet fortsatt att behöva betala vägföreningsavgift.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Förvaltningen har upptäckt en felaktig laghänvisning i sammanfattningen till den av
fullmäktige 2015 antagna handlingsplanen. Där hänvisas det till att det enligt 6 kap 26 § plan-
och bygglagen, PBL, anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det
inte finns särskilda skäl till annat. Texten fanns i plan- och bygglagen (1987:10), som
upphörde att gälla i och med att en ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj
2011. Första meningen i den upphävda paragrafen hade följande lydelse.
”Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna platser, om det
inte finns särskilda skäl till annat.” Förvaltningen beklagar att en hänvisning har skett till icke
gällande rätt.

Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) och har erhållit
en ny formulering på grund av att lagstiftaren genomförde en möjlighet att dela
huvudmannaskapet för allmänna platser inom en och samma plan. Paragrafen har därefter
genom en ändring (2014:900) fått följande lydelse den 1 januari 2015. ”Kommunen ska vara
huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i
detaljplanen bestämma att huvudmanskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera
allmänna platser.”

I sakfrågan har således inte någon förändring skett i fråga om att det krävs särskilda skäl för
att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Anger en gällande detaljplan att det
inte är kommunalt huvudmannaskap, gäller detta till dess att bestämmelsen ändras i ett nytt
planärende.

Då det har förekommit diskussioner och skrivelser från vägföreningar gällande
likställighetsprincipen i ärendet, vill förvaltningen förtydliga innebörden av bestämmelsen i 2
kap. 3 § kommunallagen. Där framgår att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat. Frågan om när kommunen har ansvar för gator och
allmänna vägar avgörs av detaljplaner antagna med stöd av PBL och av beslut fattade med
stöd av väglagen. Den kommunala likställighetsprincipen gäller inte mellan dem som har
direkt utfart till gata eller allmän väg med kommunal väghållning och dem som har kostnader
för enskild väghållning för att nå gata eller allmän väg. Vilka som inte har särskilda avgifter
för väghållning avgörs genom bestämmelserna om kommunalt huvudmannaskap i PBL och
om ansvaret för allmän väg i väglagen.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

Information till berörda parter kommer att ske efter beslut.

Förvaltningens bedömning

I Ale kommun finns det idag vägföreningar som ansvarar för ca 47% av
vägsträckorna inom detaljplanelagt område. Detta kan jämföras med Ale kommun som
ansvarar för 26% och Trafikverket för 27% av vägarna. I Skepplanda och Alvhem finns inga
kommunala vägar.

Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över huvudmannaskapet
för vägar inom aktuella områden.

Nackdelarna är följande:

 När kommunen inte har rådighet över marken blir det svårare att genomföra åtgärder i
form av exempelvis tillgänglighetsanpassning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. I
sådana fall är det genom frivilliga överenskommelser och avtal med vägföreningarna
som önskvärda åtgärder kan vidtas.

 Om kommunen exempelvis vill anlägga en gång- och cykelbana längs med en väg
som har kommunalt, följt av enskilt och därefter kommunalt huvudmannaskap igen,
finns det risk att det blir ett glapp/ avbrott på gång- och cykelbanan eftersom
kommunen inte har rådighet över hela sträckan.

 Rådighets- och ansvarsfrågan förblir svårnavigerad. Både tjänstepersoner,
privatpersoner och företrädare för vägföreningarna lägger idag mycket tid och energi
på att reda ut vem som egentligen är ansvarig och ska åtgärda problemet i fråga. Detta
medför att man måste genomföra utredningar och förhandlingar, vilket genererar
längre handläggningstid (innan åtgärd kan vidtas).

 Historiskt sett har kompromisser och olika praktiska lösningar gjort att kommunen
kunnat utföra åtgärder inom område med enskilt huvudmannaskap, eftersom avsikten
sedan 2015 har varit att kommunen ska komma att ta över huvudmannaskapet. Detta
kommer inte kunna fortlöpa i framtiden utan det måste göras ett omtag för att hitta en
juridiskt hållbar väg framåt. En möjlig lösning är att kommunen efter ett politiskt
beslut skulle kunna ge ett investeringsbidrag för uppförande av exempelvis en gång-
och cykelbana. Kommunen skulle däremot inte kunna ta över driften av en sådan ny
anläggning utan att vägföreningen i fråga i många fall gör en omförrättning av
gemensamhetsanläggningen hos Lantmäteriet.

 Det är svårt att genomföra en strategisk utveckling av kommunens vägnät utan att ha
rådighet över marken.

 Kommunen har inte rätt att lösa in privatägd mark för allmänna platser inom
detaljplan med enskilt huvudmannaskap, såvida inte fastighetsägaren vill sälja den
aktuella marken. (Den möjligheten finns när det är kommunalt huvudmannaskap för
allmän platsmark). Detta får till följd att kommunen behöver skaffa sig rättigheter för
att komma fram med t.ex. VA-ledningar och belysningskablar.
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Fördelarna med att inte överta huvudmannaskapet enligt Kommunfullmäktigebeslut
2015 är:

 Att de föreslagna ökade kostnaderna för kommunens räkning, både vad gäller
engångskostnaderna (upprustning, detaljplanearbete och förrättningskostnader hos
Lantmäteriet) och de löpande kostnaderna (drift- och underhållskostnader), skulle
utebli. När det föreslagna övertagandet är genomfört beräknas de årliga
driftkostnaderna uppgå till 12,5 mkr per år och därefter öka med index.

 Kommunen behöver inte utöka befintlig organisation för att ta på sig det större
skötselansvaret som ett övertagande skulle innebära.

Om beslutet från 2015 upphävs kommer kommunen fortsatt att ansvara för följande
punkter:

 Lokala trafikföreskrifter gällande hastighet, stannande, väjningsplikt, stoppförbud och
parkering inom tättbebyggt område.

 Hantering av parkeringsövervakning och regleringsmöjligheter på enskild allmän
platsmark.

 Lekplatser på enskild allmän platsmark.

 Gatubelysning på enskild allmän platsmark.

Följande punkter behöver utredas vidare om beslutet från 2015 upphävs

 Styrdokument kommer behöva omarbetas.

 Hantering av schakttillstånd och trafikanordningsplaner vid enskilt huvudmannaskap.

 Hantering av lokala trafikföreskrifter som kommunen inte är ansvarig för.

 Hantering av de remisser inom bygglovsprocessen som ställs till vägföreningarna i
egenskap av väghållare gällande trafiksäkerheten.

 Kommunen ansvarar idag för drift och underhåll av vissa busshållplatser på enskilda
vägar inom detaljplanelagt område.

 Hantering av administrativa/ekonomiska tjänster för vissa vägföreningar.

 Omfattning av rådgivning gentemot vägföreningarna.

 Det finns ett positivt planbesked (PLAN.2016.19) gällande att kommunen ska överta
all enskild allmän platsmark i Älvängens samhälle.

Sammantaget gör förvaltningen dock bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna
om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få alltför stora negativa ekonomiska
konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande
budgetram.





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 69 Dnr KS.2020.501

Kostnadsuppskattning för övertagande av

vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att
tidigare beslut har fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska
förutsättningarna väsentligt har förändrats.

Sammanfattning

2015-09-28 beslöt kommunfullmäktige (KF 2015-09-28 § 139):

- Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
- Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra

övertagandet i enlighet med handlingsplanen.
- Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med

övertagandet är 50%.
- Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete

med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

Frågan kring övertagandet av huvudmannaskap av allmän platsmark som
hanteras av vägföreningar i Ale kommun har legat vilande under ett par år.
Under 2020 har frågan aktualiserats och en utredning gjordes som bland annat
innehåller en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter. Frågan har behandlats hos
samhällsbyggnadsnämnden som i sitt beslut skickat ärendet vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Utredningen som mynnade ut i en rapport hade som syfte att redovisa en
uppdaterad kostnadsuppskattning och komplettera den tidigare
handlingsplanen med saknat underlag.

Utredningen visar att det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i
investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale
kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i den tidigare
handlingsplanen från 2015.

Den främsta skillnaden från tidigare handlingsplan är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Utredningen påvisar ökade
årliga driftkostnaderna efter övertagandet av alla vägföreningar på ca 12,5
mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år.
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De ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i
kommunens driftsbudget då de beslutas årsvis av kommunfullmäktige. Det är
en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget
utifrån hur övertagandet fortlöper. Det innebär således, efter att alla
vägföreningar är övertagna, att samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva
ianspråkta 12,5 mkr/år mer av kommunens samlade skatteintäkter som i annat
fall kunnat tillskjutas annan verksamhet.

Utredningen visar också att kostnadsuppskattningarna är uppskattningar vilket
medför att risk finns att de kan öka. Då upprustningen av vägstandarden ska
delas lika mellan vägföreningar och kommunen så innebär det troligen också
en ökad utdebitering till medlemmarna i respektive vägförening om det inte är
så att vägföreningen har avsatt kapital för att ta sin del av upprustningen.

Beslutet som fattades i kommunfullmäktige 2015-09-28 byggde bland annat på
felaktig hänvisning till PBL 6 kap. 26§ som upphävdes 2011-05-02. Den
tidigare lagstiftningen, PBL (1987:10), angav att kommunen hade huvudansvar
för allmän platsmark om inte detaljplan direkt angav enskilt huvudmannaskap.
I tjänsteutlåtandet var det således hänvisat till lagstiftning som ej vid tiden var
gällande.

De ekonomiska drift- och investeringskostnaderna har också sedan den tidigare
utredningen förändrats väsentligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 176 2020-11-05
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-11-05
Rapport: Kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale
kommuns tätorter

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef

Sektorchef Samhällsbyggnad
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SBN § 176 Dnr SBN.2020.183

Uppdrag att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter

Ärendet

2015-09-28 beslöt Kommunfullmäktige (KF 2015-09-28 § 139):

· Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

· Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.

· Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med
övertagandet är 50%.

· Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete
med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

En tid har gått sedan dess och en uppdatering och förtydligande av kostnader
har efterfrågats för att få en tydligare bild av hur ekonomin för övertagandet ser
ut idag. En rapport ”Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter” vidare benämnd ”rapporten” har därför
upprättats. Rapportens syfte är att redovisa en uppdaterad
kostnadsuppskattning och komplettera den tidigare handlingsplanen med
saknat underlag.

Rapporten visar att det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 Mkr i
investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale
kommun. Det är ca 53 Mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen
2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden
för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38
Mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 Mkr/år utöver kommunens
nuvarande budget.

De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till ca 12,5
Mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 Mkr/år. Den
stora ökningen beror dels på att kapitalkostnader för plan- och
lantmäterikostnader, upprustningskostnader och beläggningsarbeten nu räknats
med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader finns nu med ett
påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

förändringar i driftskostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att
kompensera för att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än
vägföreningarnas.

Ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i
kommunens driftsbudget eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som,
om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur
övertagandet fortlöper.

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande 2020-10-13

· Rapport Uppdaterad kostnadsuppskattning
för övertagande av vägföreningar i Ale
kommuns tätorter 2020-10-13

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjort.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 12:40-12:57.

Yrkande

Ordförande Johan Nordin (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jessika Loftbring (C) lämnar följande tilläggsyrkande för Koalitions räkning:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt
beslut om utökad ram.

Beslutsgång

Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på förvaltningens
beslutsförslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på Jessika Loftbrings (C)
tilläggsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
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Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i
Ale kommuns tätorter fullgjort.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning
och kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering
och eventuellt beslut om utökad ram.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelsen
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1 Inledning, bakgrund och syfte 

Detta dokument är en komplettering/förtydligande till av KF 2015-08-28 beslutad 

handlingsplan ”Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar – handlingsplan för 

ändrat huvudmannaskap” daterad 2015-03-02, nedan benämnd som ”handlingsplanen”.  

Syftet är, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, ta fram en uppdaterad utredning 

gällande kostnaderna för övertagandet. Detta har gjorts genom att samla in mer 

information om de olika kostnadsposterna från både kommunen, vägföreningar och 

samråd med lantmätare och planarkitekt.    

 

Som beskrevs i handlingsplanen leder övertagandet till tillkommande kostnader. De 

löpande kostnaderna är exempelvis upprustning, snöröjning, skötsel av grönytor och 

liknande. Framtagandet av kostnader och uppgifter om de olika föreningarna har 

inhämtats från vägföreningarnas styrelse, entreprenörsfakturor samt sektor 

samhällsbyggnad specifikt infrastrukturenheten på ale kommun. Detta skiljer sig mot 

handlingsplanen där i stället kommunens nyckeltal för driftkostnader användes.  

 

Huvudmannaskapet inom områden regleras genom bestämmelse i detaljplan. För att 

korrekt ändra huvudmannaskapet krävs därför nya detaljplaner. I Ale kommun finns ca 

150 detaljplaner som har ett enskilt huvudmannaskap. I handlingsplanen beskrevs en 

metod för hur detta skulle ske. För att undvika att ändra alla detaljplaner föreslås att 

upprätta en ny detaljplan för varje tätort där all allmän platsmark som ska övergå till 

kommunen ingår. På det viset påverkas heller inga andra ytor inom tätorten. Detta medför 

att hela övertagandeprocessen kan vara möjlig att genomföra under en tio års period.  

 

Sedan handlingsplanen antogs 2015 har vägföreningarna fått rösta om de vill bli 

övertagna, vilket alla utom Nödinge vägförening röstat för. Besiktningar av 

vägföreningarnas vägar har genomförts för att kontrollera skicket på dem. Detta för att få 

en uppfattning av hur mycket underhåll de är i behov av. Det har även legat till grund för 

att uppskatta kostnaden för att ta över och ha dem i drift i kommunens regi. Observera att 

Nödinge vägförenings vägar ej har besiktigats eftersom de tackade nej till övertagandet.  

Tidigare upprustningskostnad har baserats på enklare inventering av vägarnas skick. 

Denna kostnadsuppskattning har nu reviderats med underlaget från besiktningarna.  

 

2 Källor och insamlat material 

2.1 Antaganden och användning av data 

Underlaget på vilka beräkningarna är baserade har inhämtats från vägföreningarna själva, 

representanter på kommunen både från sektor samhällsbyggnad samt lantmäteriet. 
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Det finns två vägföreningar som sträcker sig över respektive två tätorter, Nol-Alafors och 

Bohus-Surte, kostnaderna för övertagande av respektive tätort kommer antas delas på 

hälften för de två tätorterna i kommande beräkningar.  

 

Enligt handlingsplanen förutsattes att övertagandet skulle vara frivilligt. Vägföreningen 

för tätorten Nödinge har genom beslut på deras årsmöte tackat nej till att låta kommunen 

ta över huvudmannaskapet för vägarna i tätorten. Beräkningarna för Nödinge ligger med 

som sista tätorten för övertagande men det är inte säkert att den ska övertas.  

 

2.2  Kalkylförutsättningar 

Kommunen kommer inte ta över exakt allt av vägföreningarnas vägar och ytor, men 

majoriteten. Däremot har hela vägföreningarnas kostnader använts i kommande 

beräkningar. För alla vägföreningar, förutom Nödinge, är vägföreningens område samma 

eller något större än övertagandeområdet. När det kommer till Nödinge har en 

uppskattning över hur stor del av vägföreningens område som ska tas över och applicera 

det på driftkostnaderna för att ta fram driftkostnaden för det potentiella 

övertagendeområdet.  

 

Antagandena för vägföreningarnas kostnader är baserade på redovisningar för åren 2017–

2020 samt insamlade data från kommunen gällande schaktunderhåll och andelsavgifter. 

Förtydliganden av vägföreningarnas kostnader finns redovisade i bilaga 1 

Sammanställning av vägföreningarnas kostnader. 

 

Det finns inga besiktningar eller RoSy-rapporter för övertagandeområdet i Nödinge, 

därför har den tidigare handlingsplanens okulärbesiktning använt som grund för 

upprustningskostnaden. Istället för de tidigare räknade 100-150 kr/kvm, från den tidigare 

handlingsplanen, används kommunens faktiska kostnader på 200-260 kr/kvm. 

3 Sammanställning av uppskattade kostnader för övertagandet 

Vid övertagande kommer fyra typer av kostnader. Det är upprustningskostnader, framtida 

investeringskostnader för underhåll och standardhöjningar, 

planarbete/lantmäteriförrättningar samt driftkostnader. I driftkostnader ingår även 

kapitalkostnader (avskrivningar, räntekostnader) för de investeringar som behöver göras i 

samband med övertagandet. 

3.1 Upprustningskostnad  

I enlighet handlingsplanen är det tänkt att kommunen och vägföreningarna ska dela lika 

på den eventuella underhållsskulden vägföreningarna har vid övertagandet. 

Underhållsskulden vägföreningarna har är grunden för upprustningskostnaden för 

övertagandet. Kommunen har i dagsläget fått ett investeringsanslag på 25 Mkr för 
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investeringskostnader kopplade till handlingsplanen. En stor del av 

investeringskostnaderna är enligt handlingsplanen upprustningskostnaden.  

 

För att beräkna uppskattad upprustningskostnad används de så kallade RoSy-rapporterna. 

Rapporterna beskriver och prioriterar vilka underhållsåtgärder som bör genomföras för 

varje tätort. RoSy-rapporterna baserar sig på underlag från en besiktning av alla 

tätorternas (exkl. Nödinge) vägar och gång- och cykelvägar som genomfördes under 

2018. Rosy-rapporterna fanns inte tillgänglig vid framtagandet av den tidigare 

handlingsplanen. Därför kan upprustningskostnaden i denna rapport skilja från den 

handlingsplanen. Dessvärre stämmer sällan kostnaden i dessa Rosy-rapporterna överens 

med den verkliga kostnaden för entreprenadarbetet. För att få en mer realistisk kostnad 

gjordes en sammanställning av kommunens egna beläggningsarbeten under 2018 och 

2019. Den visade att det i snitt kostar 200 kr/kvm väg samt 260 kr/kvm gång- och 

cykelväg för beläggningsarbeten, därför kommer dessa ligga till grund för beräkningen av 

upprustningskostnaden och framtida underhållsbeläggningar.  

 

RoSy-rapporterna beskriver, med underlag från besiktning av vägarna, vilka åtgärder som 

behöver utföras på vägnätet år för år på en 10-årsperiod. För att ta beräkna 

upprustningskostnaderna har summan av föreslagna åtgärder fram till beräknat år för 

övertagande sammanställts. År för övertagande har beräknats enligt handlingsplanens 

tidplan med startår för arbetet 2021.   

 

Efter kontroll av entreprenadfakturor och Rosy-rapporter har en uppskattning av hur 

mycket vägföreningarna löpande gör för underhåll på sina vägar. Dessvärre fanns inte 

entreprenadsfakturorna för Skepplanda och Alvhem därför har de övriga föreningarna 

använts för att beräkna ett medeltal för hur många av åtgärderna i RoSy-rapporterna som 

har genomförts. Beräkningarna baseras på att vägföreningarna genomför ca 30% av de 

föreslagna åtgärderna i RoSy-rapporterna, och antas vara samma för samtliga 

vägföreningar. Med andra ord har ca 70 % av sammanlagda åtgärder fram till år för 

övertagande använts för att beräkna upprustningskostnaden.  

 

Det kan finnas en viss osäkerhet då RoSy-rapporterna är framtagna under 2018 och efter 

det har kommunen valt att inte lägga ner mer pengar på att uppdatera inventeringen. Det 

kan därför ha uppkommit andra upprustningsbehov som då inte finns med.  

 

Tabell 1 visar 50% av den totala uppskattade upprustningskostnaden, detta då i den 

tidigare handlingsplanen beslutats att kommunen och vägföreningarna ska dela lika på 

denna kostnad. Kostnaderna i tabellen nedan gäller enbart för de respektive åren, om 

processen går långsammare än planerat kommer kostnaderna ökas. De gäller även bara 

om vägföreningarna håller sin underhållstakt annars kan kostnaderna komma att ändras.  
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Tabell 1 Kommunens del av upprustningskostnader per tätort 

[tkr] 
1 

(2021) 

2 

(2022) 

3 

(2023) 

4 

(2024) 

5 

(2025) 

6 

(2026) 

7 

(2027) 

8 

(2028) 

9 

(2029) 

Älvängen   2 881               

Bohus     3 150             

Surte       3 147           

Nol         2 830         

Alafors           2 755       

Skepplanda             4 142     

Alvhem               284   

Nödinge*                 1 250 

Total 0 2 881 6 031 9 178 12 008 14 763 18 905 19 189 20 439 

* Kostnaden för Nödinge är beräknad utifrån den tidigare handlingsplanen då det inte 

tagits fram några RoSy-rapporter för tätorten. I stället för den då bedömda kostnaden på 

100–150 kr/kvm har kommunens faktiska kostnad på 200-260 kr/kvm använts.  

 

3.2 Kostnader för underhållsbeläggningar och standardhöjningar 

I samband med att kommunens vägnät expanderar i samband med övertagandet så får 

kommunen ökade kostnader för underhållsbeläggningar. För att uppskatta denna kostnad 

så har Rosy-rapporterna använts och räknats om efter kommunens kostnader för 

beläggningsarbeten. Enligt Rosy-rapporterna så varierar kostnaden mellan åren beroende 

på vilka gator som rekommenderas att beläggas respektive år. För att göra en 

kostnadsuppskattning över årliga kostnader så har ett medelvärde på en 10-års period 

använts. I samband med övertagandet av en vägförening har vägföreningens snittkostnad 

per år beräknats tillfalla kommunen efter övertagandet. Uppskattning av kostnaden som 

tillfaller kommunen redovisas i tabell 2.   

Inom dagens kommunala vägnät finns det vägar som av olika anledningar inte har byggts 

ut enligt kommunal standard. Till exempel finns det vägar som är för smala eller saknar 

vändplats. Standarden på det enskilda vägnätet uppskattas vara likvärdigt med det 

kommunala och i flera fall finns det enskilda vägar som har behov av standardhöjningar. 

Enligt handlingsplanen så ska detta inte behöva åtgärdas av vägföreningarna innan 

övertagandet eftersom vägföreningarna inte bär ansvar för hur vägnätet har byggts ut. 

Ökade kostnader för standardhöjningar är väldigt svår att kalkylera och därför uppskattas 

riskpåslaget enligt 4.1 täcka denna kostnad.  

Som nämnts tidigare så kommer kostnaderna för framtida underhållsbeläggningsarbeten 

att tillfalla kommunen efter övertagandet. Tabellen nedan visar tillkommande kostnader 

under övertagandeperioden. Summan på ca 6,8 Mkr/år förväntas fortsätta efter 
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övertagandet och bli en årlig kostnad utöver kommunens nuvarande budget för 

underhållsbeläggningsarbeten.  

 
Tabell 2 Kostnadsinfall av asfaltsinvesteringar 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Älvängen     799 799 799 799 799 799 799 799 

Bohus       1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652 

Surte         1876 1876 1876 1876 1876 1876 

Nol           1025 1025 1025 1025 1025 

Alafors             626 626 626 626 

Skepplanda               427 427 427 

Alvhem                 186 186 

Nödinge                   170 

Total  0 0 799 2 451 4 327 5 352 5 978 6 405 6 591 6 761 

 

3.3 Driftkostnader 

I handlingsplanen användes kommunens nyckeltal för driftkostnader. Denna gång har 

vägföreningarnas kostnader funnits tillgängliga och har därför använts. Detta då 

kommunens och vägföreningarnas vägar kan vara olika utformade är det lättare att 

använda vägföreningarnas kostnader för att få en rättvisande siffra. De tidigare 

nyckeltalen var anpassade för nya vägnät och det kan skilja i kostnad på nytt respektive 

äldre vägnät. Under framtagandet av denna rapport fanns ambitionen att kontrollera dessa 

siffror med nyckeltal från SKR, men det fanns inte inrapporterat några nyckeltal från 

andra kommuner eller regioner, därför kunde denna jämförelse inte genomföras.  

 

I bilaga 1 redovisas de specifika kostnadsposterna mer utförligt. Det som varit svårast att 

härleda är de administrativa kostnaderna för att hantera den ökade vägmängden. Detta är 

dock en process som kommunen redan har på plats i form av telefonväxel, trafikansvarig, 

projektledare, inköpare med mera. Föreningarnas styrelsers nedlagda tid för att träffa 

medlemmar och hantera olika ärenden skiljer sig mycket mellan de olika 

vägföreningarna, allt ifrån 50-70h/år för mindre vägföreningar till runt 250h/år för de 

större. Detta multiplicerat med kostnaden för kommunens personalkostnader inklusive 

overheadkostnader på 1000 kr/h används som administrativ kostnad.  

 

Posterna för andelsavgifter samt schaktunderhåll är negativa, detta för att 

andelsavgifterna är en avgift kommunen betalar till vägföreningarna men som de inte 

kommer behöva göra efter övertagandet. Schaktunderhållet är en summa väghållare får 
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för att underhålla schakter som gjorts på vägarna, då blir detta en intäkt för kommunen 

efter övertagandet.  

 
Tabell 3 driftkostnader per år för respektive tätort. Driftkostnaderna uppskattas tillfalla kommunen efter 
övertagandet. 

Vägförening/ 

kostnadspost 

[tkr] 

Vinterväg-

hållning 
Grönytor 

Barmarks-

underhåll 

Admin-

istrativa 

kostnader 

Andels-

avgifter 

Schakt-

underhåll 
TOTALT 

Älvängen 283 81 134 250 -65 -72 611 

Bohus 521 65 886 125 -145 -71 1 381 

Surte 521 65 886 125 -145 -71 1 381 

Nol 277 135 980 90 -204 -64 1 214 

Alafors 277 135 980 90 -204 -64 1 214 

Skepplanda 323 202 79 70 -162 -17 495 

Alvhem 45 - 15 70 -5 -1 124 

Nödinge* 124  - 122 250 -50 -12 434 

*Kostnaderna för Nödinge är beräknade på 25% av den totala driftkostnaden för 

vägföreningen då detta representerar den del av föreningen eventuellt övertas. 

 

Större beläggningsarbeten kommer efter övertagande ligga som investeringskostnader för 

kommunen, därför har det årliga genomsnittet av kostnaderna från RoSy-rapporten 

redovisats separat i tabell 2 och ligger inte med i redovisningen i tabell 3.  

 
Tabell 4 kostnadsinfall av driftkostnader 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Älvängen     611               

Bohus       1 381             

Surte         1 381           

Nol           1 214         

Alafors             1 214       

Skepplanda               495     

Alvhem                 124   

Nödinge                 434 

Ackumulerad 

totalkostnad 
 0  0 611 1 992 3 373 4 587 5 801 6 296 6 420 6 854 

 

De årliga driftskostnaderna baserade på data från vägföreningarna visar en kostnad på ca 

6,9 Mkr/år. I handlingsplanen från 2015 var denna summa 6,1 Mkr/år.  
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3.4 Administrativa kostnader 

3.4.1 Planarbete 

En bakgrund till varför mindre tätorter ofta har enskilt huvudmannaskap är att det innan 

plan- och bygglagens tillkomst fanns stads- och byggnadsplaner som verktyg för fysisk 

planering. Inom områden med stadsplaner rådde kommunalt huvudmannaskap och inom 

byggnadsplaner enskilt huvudmannaskap. Mindre tätorter planlades oftast med 

byggnadsplan. Detta fortsatte sedan i den fysiska planeringen fram till 1987 års plan- och 

bygglag trädde i kraft. Ale kommun och många andra kommuner har dock fortsätt att 

skapat nya detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för att undvika att skapa 

satelitområden med kommunalt huvudmannaskap.  

 

För att kunna ändra huvudmannaskapet inom ett område krävs planarbete. Antingen att 

man gör en ny detaljplan med området som ska ändras eller att man gör en ändring av 

detaljplan där man anger vad som ska förändras. Eftersom tätorterna består av flera planer 

behöver man vid ändring av detaljplan ange alla planer som ska ändras. Det finns också 

utlagd allmän platsmark som inte har byggts ut, bland annat områden som berör 

tomtmark. Om man då gör en planändring och anger att allmän platsmark ska få 

kommunalt huvudmannaskap inträder lösenskyldighet (och lösenrätt) för kommunen på 

allmän platsmark som inte tidigare lösts in för allmän plats. För att undvika detta föreslås 

i handlingsplanen att kommunen för varje tätort upprättar en ny detaljplan där endast all 

mark som ska ingå i kommunens allmänna plats tas med, en så kallad skelettplan.  

Kostnaden för arbetet med en skelettplan uppskattas utifrån kommunens tidigare arbeten 

med liknande planer till ca 250 000 kr. Då förutsetts att inga utredningar för buller, 

geoteknik, trafik mm behövs.  

3.4.2 Lantmäteriförrättningar 

För att allmän platsmark i fortsättningen inte ska ingå i gemensamhetsanläggning som 

vägföreningarna förvaltar krävs att Lantmäteriet genomför en omprövningsförrättning. 

Enskild allmän platsmark tas bort och andelar i gemensamhetsanläggningarna omfördelas 

utifrån den användning och nytta som kvarstår. Kostnaden för förrättningarna beräknas 

till ca 100 000 kr/vägförening. Denna kostnad är beräknad utifrån att förrättningen fortgår 

utan större invändningar från berörda. Utöver detta kommer kommunen i vissa fall ha 

lantmäterikostnader för att skapa nya mindre vägföreningar för områden utanför 

övertagandeområdet. Kostnad för detta har räknats in i påslag för osäkerheter, se 4.1. 

3.4.3 Sammanställning av administrativa kostnader 

Övertagandeprocessen beräknas till 2 år per detaljplan. Kostnaden för detaljplanearbetet 

beräknas vara lika fördelat mellan de 2 åren. Lantmäteriförrättning avslutar denna process 

och planeras att utföras under det andra året av tätortens övertagande. Därför beräknas 

förrättningskostnaderna ligga på år två av övertagandet.  
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I tabell 5, presenteras de årliga administrativa kostnaderna för övertagandeprocessen i 

varje tätort. Sista raden redovisar den totala årliga kostnaden.  

 
Tabell 2 Sammanställning av administrativa kostnader 

Tätort/År 

[tkr] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Älvängen 125 225               

Bohus   125 225             

Surte     125 225           

Nol        125 225         

Alafors         125 225       

Skepplanda           125 225     

Alvhem             125 225   

Nödinge               125 225 

Administrativ 

kostnad 
125 350 350 350 350 350 350 350 225 

 

4 Sammanfattning och avslut 

Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 Mkr i investeringskostnader att ta över 

huvudmannaskapet för tätorterna i Ale-kommun. Det är ca 53 Mkr mer än vad som 

beräknades 2015. Den stora skillnaden från den tidigare handlingsplanen är att framtida 

underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och påslag för risker nu 

räknats in i kostnadsuppskattningen. Bara framtida underhållsbeläggningsarbeten 

beräknas till 38,6 Mkr under övertagandeperioden samt en framtida årlig kostnad på ca 

6,8 Mkr/år.  

 

Kostnaden för upprustningen i samband med övertagandet har också ökat. Den beräknas 

nu utifrån RoSy-rapporter och dess besiktning (se 3.1) vilka inte fanns till hands tidigare. 

Dessutom är den beräknade kvm-priset för upprustning högre nu än vad man räknade 

med i handlingsplanen 2015. Då beräknades den till 100-150 kr/kvm medan vi nu utifrån 

kommunens faktiska fakturor fått fram att kvm-priset snarare ligger på 200-260 kr/kvm.  

 

RoSy-rapporterna fångar även upp förändringar som skett under tiden föreningarna väntat 

på övertagandet. I och med att beslut funnits om övertagande har en underhållsskuld växt 

som gör att kostnaden för övertagande växer ju längre ett genomförande dröjer. Om 

övertagande avbryts riskerar underhållsskulden att istället skapa problem för 

vägföreningarna. I samband med beslut om övertagande beslöts 2015 också att lämna 

bidrag till övriga vägföreningar som är belägna utanför tätorterna. Detta beslut medför 

också ökade kostnader för både investering och driftbudget. Kostnadsposten är än så 

länge inte beslutad.  
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Argument för övertagande är framförallt att det blir dyrare ju längre man väntar i om att 

beslut finns. Underhållsskulden för anläggningarna ser ut att växa ju längre 

genomförandet dröjer. En annan fördel är också att underlätta tätorternas expansion. 

Växande tätorter innebär också ökad belastning på vägföreningarnas vägnät. Väghållare 

ansvarar bland annat för trafiksäkerhet på vägarna. Det kan bli svårt när kommunen inte 

är huvudman att välja utformning för säkerhetsåtgärder som man önskar se när 

befolkningen växer.  

 

De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till ca 12,5 mkr/år. I 

rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror 

dels på att kapitalkostnader för plan- och lantmäterikostnader, upprustningskostnader och 

beläggningsarbeten nu räknats med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader 

finns nu med ett påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella 

förändringar i driftskostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att 

kompensera för att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än 

vägföreningarnas se 4.1.2. 

 

Ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i kommunens 

driftbudget eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som, om övertagandet 

genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur övertagandet fortlöper.   

 

4.1 Risker för kostnadsökningar i samband med övertagandet 

Denna kostnadsuppskattning har utgått från den information vi har tillgänglig för 

tillfället. För att fastställa en så säker uppskattning som möjligt har faktiska kostnader 

inhämtats från både Ale kommun och vägföreningarna. Tidplanen för övertagandet 

sträcker sig över en relativt lång period och mycket kan komma att förändras under denna 

tid. Därför har i denna kostnadsuppskattning ett påslag på 25 % adderats till kostnaden för 

investeringarna och driftkostnaderna för att täcka upp för riskerna.  Nedan redovisas de 

risker som identifierats under framtagandet av denna rapport. 

 

4.1.1 Ökande investeringskostnader  

Ökade upprustningskostnader 

Kostnaderna är baserade på en besiktning som genomfördes 2018. Skicket på 

vägföreningarnas vägnät kan komma att förändras annorlunda från den uppskattning som 

RoSy-rapporterna har redovisat. Fler skador på vägnätet kan upptäckas under 

upprustningsarbetet vilket kan leda till ökade kostnader. Rapporten har utgått från att 

vägföreningarna utför ca 30 % av de underhållsåtgärder som Rosy-rapporterna föreslår. 

Om den andelen ändras så har det en stor påverkan på upprustningskostnaden.  
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Ökade krav på inlösen av mark 

Kommunen har enligt plan och bygglagen en skyldighet att köpa in mark som 

detaljplaneläggs som allmän plats. I samband med övertagandet av enskilda vägar skapas 

det därför nya möjligheter för fastighetsägare att kräva att kommunen köper in deras mark 

om den ligger inom ytorna för det kommunala övertagandet. Det är dock så att 

kommunen idag inte äger all mark som idag är kommunal allmän platsmark och intresset 

har hittills varit mycket lågt. Dock finns en potentiell risk att intresset för detta ökar i 

samband med övertagandet. 

 

Ökade krav på standardhöjningar 

Standarden på det enskilda vägnätet bedöms vara likvärdig med de kommunala vägarna. 

Dock finns det idag flertalet vägar både inom det enskilda och kommunala vägnätet där 

standardhöjningar kan anses vara nödvändiga. Det handlar oftast om att vägen är för 

smal, saknar vändplan eller är i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunen har tidigare 

utfört standardhöjande åtgärder på det kommunala vägnätet och detta behov kan förväntas 

öka efter ett övertagande eftersom det kommunala vägnätet utökas.  

 

Ökade plan och lantmäterikostnader 

Kostnadsuppskattningen för planarbetet baserar sig på att planprocessen kan genomföras 

utan att kompletterande undersökningar behöver genomföras. Dock finns områden som 

inte byggts ut enligt detaljplan och vägar har hamnat på kvartersmark och allmän plats 

har bebyggts med kvarter. Behov kan då uppstå att utreda och fastställa ytor för ny allmän 

plats. Lantmäterikostnaden för omförrättning har endast tagit med att en förening ändrar 

sitt andelstal. Om flertalet nya föreningar behöver skapas för att skapa nya mer logiska 

skötselområden så innebär det en ökad kostnad för övertagandet.  

4.1.2 Ökade driftkostnader 

Denna rapport har baserat de ökade driftkostnaderna på vägföreningarnas faktiska 

driftkostnader. Drift och underhållsnivån uppskattas vara likvärdig mellan 

vägföreningarna och kommunen men kostnadsbilden kan ändå skilja sig. Bland annat så 

finns det servicetjänster inom kommunen såsom gatuingenjörer, trafikingenjörer och 

projektledare som efter övertagandet får ett drygt dubbelt så stort vägområde att ansvara 

för. Detta kan sannolikt komma att leda till att kommunen behöver anställa fler personal 

på sektor samhällsbyggnad utöver driftpersonalen. Kommunens faktiska driftkostnader 

för det befintliga kommunala driftområdet är idag högre än den kostnad som 

vägföreningarna redovisar. Det kommunala är ca 180 kr/lm/år. Snittet i vägföreningarna 

är 117 kr/lm/år. Den kommunala kostnaden är alltså ca 50 % högre. En av förklaringarna 

till att kommunens kostnad är högre är att kommunen idag sköter en del tjänster åt 

vägföreningarna. Till exempel äger redan kommunen vägbelysningen på föreningarnas 

vägnät och administrerar schaktåterställningsärenden åt föreningarna. Eftersom 

kommunen redan har en del av föreningarnas driftkostnader har kostnaden för risk 

räknats upp med 25 % i sammanställningen.   
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4.2 Tabeller med resultat från kostnadsuppskattning  

Tabell 6, 7 och 8 redovisar kostnaderna som framkom vid denna utredning och tabell 9 

och 10 redovisar kostnaderna från den tidigare handlingsplanen från 2015.   

 
Tabell 3 Uppskattade investeringskostnader för kommunen i samband med övertagandet. 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Administrativ 

kostnad 
125 350 350 350 350 350 350 350 225 

Upprustnings-

kostnad 
0 2 881 3 150 3 147 2 830 2 755 4 142 284 1 250 

Totalt  125  3 231  3 503  3 497  3 180  3 105  4 492  634  1 475  

Ackumulerat 125  3 356  6 859  10 356  13 536  16 641  21 133  21 767  23 242  

Total inkl. 

risk (25%) 
156 4 039 4 375 4 371 3 975 3 881 5 615 793 1 844 

Ackumulerat 

inkl. risk 
156 4 195 8 570 12 941 16 916 20 798 26 413 27 205 29 049 

 

 

Tabell 4 Ökning av kommunens driftkostnader ackumulerat 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Driftkostnad 0 0 611 1 381 1 381 1 214 1 214 495 124 434 

Årlig 

driftkostnad 
0 0 611 1 992 3 373 4 587 5 801 6 296 6 420 6 854 

Kapitalkostnad 6 151 306 522 789 1 079 1 449 1 638 1 916 2 122 

Risk 25% 0 0 153 498 843 1 147 1 450 1 574 1 605 1 714 

Årlig 

driftkostnad 

inkl. 

kapitalkostnad 

och risk 

6 151 1 070 3 012 5 005 6 813 8 700 9 508 9 941 10 690 
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Tabell 5 Uppskattade årliga kostnader för underhållsbeläggningar som tillfaller kommunen vid övertagandet 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investering/år  0  0 799 2 451 4 327 5 352 5 978 6 405 6 591 6 761 

Ackumulerad 

investering 
0 0 799 3 250 7 577 12 929 18 907 25 312 31 903 38 664 

Kapitalkostnad 

som belastar 

driftbudget 

0 0 36 147 342 582 848 1 131 1 420 1 714 

 

De ökade investeringskostnaderna på ca 67,7 Mkr är uträknade som summan av 

ackumulerat inklusive risk från tabell 6 plus ackumulerad investering från tabell 8.  

De ökade driftskostnaderna på ca 12,5 Mkr/år är uträknade som summan av slutgiltig 

driftkostnad från tabell 7 plus slutgiltig kapitalkostnad från tabell 8. 

 

4.3 Tabeller med resultat från kostnadsuppskattning från 2015 

För jämförelse med tidigare presenterad handlingsplan så presenteras i tabellerna 9 och 

10 nedan kostnadsuppskattningen från 2015. 

 
Tabell 6 Investeringskostnader från den tidigare handlingsplanen 2015 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Administrativ 

kostnad 
125 400 400 400 400 400 400 400 275 0 

Upprustnings-

kostnad 
0 1 890 1 710 1 710 1 650 1 650 1 640 460 317 0 

Totalt 125 2 290 2 110 2 110 2 050 2 050 2 040 860 592 0 

Ackumulerat 125 2 415 4 525 6 635 8 685 10 735 12 775 13 635 14 227 14 227 

 
 

 
Tabell 7 Löpande driftkostnader från den tidigare handlingsplanen 2015 

[tkr] år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Driftkostnad 0 0 952 885 885 854 854 848 238 569 

Ackumulerat  0 0 952 1 837 2 722 3 576 4 430 5 278 5 516 6 085 
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Bilaga 1 Sammanställning av vägföreningarnas kostnader 

1. Olika typer av driftkostnader 

1.2 Asfaltering 

Rosy-rapporterna har legat till grund för att uppskatta de årliga kostnaderna för 

underhållsbeläggningsarbeten. Enligt Rosy-rapporterna så varierar kostnaden mellan åren 

beroende på vilka gator som rekommenderas att beläggas respektive år. För att göra en 

kostnadsuppskattning över årliga kostnader så har ett medelvärde på en 10 års period 

använts.  

1.3 Vinterväghållning 

Alla vägföreningarna köper in vinterväghållning på sina vägar, dock kan det variera hur 

deras vinterväghållning ser ut.  

1.4 Skötsel av grönytor 

Detta är en post som finns i alla vägföreningar och innefattar främst gräsklippning och 

vissa planteringar. Denna kostnad har de generellt inte lika specificerad som för 

barmarksunderhåll och vinterväghållning.  

1.5 Barmarksunderhåll 

Detta är lagning av så kallade potthål och liknande åtgärder på vägarna.  

1.6 Andelsavgifter 

I dagsläget betalar kommunen andelsavgift för de fastigheter som ligger utmed 

vägföreningarnas vägar. Detta är en kostnad som kommer att reduceras efter ett 

övertagande. Det kan dock finnas en del fastigheter som ligger utanför 

övertagandområdet och där kommer avgiften att finnas kvar. Efter övertagandet kommer 

detta vara en utgift som inte längre kommer behöva betalas för fastigheterna innanför 

övertagandeområdet.  
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Tabell 8 Andelsavgifter för tätorterna 2020 

Vägförening/ 

kostnadspost  

Andelsavgifter 

2020  

[tkr] 

Älvängen 65 

Bohus-Surte 26 

Nol-Alafors 408 

Skepplanda 162 

Alvhem 5 

 

 

1.7 Framtida underhåll av schakter 

Kommunen kommer få pengarna för framtida underhåll av schakter i områdena. 

Entreprenörer som utför schaktarbeten inom vägområdet får betala ersättning för både 

återställningen och framtida underhåll. Ersättningen för framtida underhåll kommer efter 

övertagande tillfalla kommunen i stället för vägföreningarna. 

 
Tabell 9 redovisning av de vägföreningarna fått för framtida underhåll av schakter från olika entreprenader. 

[tkr] 2018 2019 2020  

(fram till juni) 

Antagande för  

2020 

Snitt 

 2018–2020 

Bohus-Surte 373 16 18 35 141 

Nödinge 136 1 1 2 46 

Nol Alafors 277 44 31 62 128 

Älvängen 49 28 69 138 72 

Skepplanda 18 25 4 8 17 

Alvhem 4 1 0 0 2 
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Sammanfattning 

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt 

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Enligt Plan och 

bygglagen, PBL Kap 6 26§ anges det att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser 

om inte det finns särskilda skäl till annat. 

Ett problem med att enskilda vägföreningar styr vägarna i tätort är svårigheter med att upprätta 

trafiksäkerhetsåtgärder eftersom oklarheter ligger i vem som ska finansiera dessa. Flera av 

vägföreningarnas vägar trafikeras även av kollektivtrafik vilket då bidrar till allmännyttan i 

kommunen och bör därför ligga under kommunens ansvar. Ett annat problem är den 

”dubbelbeskattning” som uppstår när medlemmar i vägföreningar betalar både kommunalskatt 

och obligatoriska medlemsavgifter i vägföreningen vilket kan uppfattas som orättvist, särskilt i 

områden med blandat huvudmannaskap. Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär 

detta större möjligheter att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och miljömål 

som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra investeringar för ökad 

trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet. 

Eftersom huvudmannaskapet regleras i detaljplan utgår denna handlingsplan från att ändringen 

sker genom detaljplaneändringar. I Ale kommun finns ca 150 detaljplaner som har ett enskilt 

huvudmannaskap. För att undvika att ändra alla dessa planer föreslås att ändringen sker med en 

ny detaljplan per samhälle där all enskild allmän platsmark ingår. Detta har till följd att 

övertagandeprocessen troligen kan genomföras under en 10 års period. Ale kommun arbetar för 

att utveckla Älvängen och Nödinge som huvudorter så föreslås dessa orter vara av högre 

prioritet för ett övertagande. Älvängen och Nödinge har därför varit föremål för mer detaljerad 

utredning i denna handlingsplan. 

För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så krävs 

det att vissa vägar genomgår en upprustning. Som underlag till handlingsplanen har de enskilda 

vägarna inom tätorterna Älvängen och Nödinge besiktigats. Besiktningen har legat till grund 

för beräkningen av upprustningskostnaden som övertagandet medför.  Upprustningskostnaden 

för Älvängen uppskattas till ca 3,8 mkr. och för Nödinge ca 650 tkr. Genom finansieringsförslag 

presenteras möjligheten att fördela upprustningskostnaden mellan kommunen och 

vägföreningarna. Utöver upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för 

detaljplanearbete och omförrättning av vägföreningarna. Utöver ovan nämnda 

engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och underhåll eftersom 

kommunen får ett ökat driftområde. I handlingsplanen redovisas också en uppskattad 

totalkostnad för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark.  

I handlingsplanen redovisas en sammanfattning av vägföreningarnas styrelsers åsikter gällande 

ett eventuellt kommunalt övertagande av allmän plats. Därefter diskuteras möjligheterna till 

ökat stöd till vägföreningarna med hjälp av bidrag och tjänster från kommunen. Sist i 

handlingsplanen redovisas en slutsats följt av en ekonomisk konsekvensbeskrivning under 

övertagandetiden. 
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1. Bakgrund 

Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt 

område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Om kommunen 

tar över väghållaransvaret innebär detta större möjligheter att utforma vägnätet efter de 

trafiksäkerhets- och miljömål som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan 

göra investeringar för ökad trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet. 

Sektor samhällsbyggnad fick år 2012 ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt 

övertagande av vägföreningsvägar inom detaljplanelagda områden i kommunen. Resultatet 

blev dokumentet ”Utredning av förutsättningar för ett eventuellt övertagande av 

väghållaransvar i Ale kommun” som var färdigt i början på 2013. Samhällsbyggnadsnämnden 

gav senare sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta denna handlingsplan för 

övertagandet. I uppdraget var det angivit att handlingsplanen skulle innehålla följande: 

 

 Utredning av resursbehov för att kunna genomföra ett övertagande 

 Ekonomisk bedömning av kostnader för övertagandeprocessen 

 Detaljerad övertagandeprocess med tidplan 

 Prioritering av områden för övertagande 

 Utreda förtätningsmöjligheter i aktuella tätorter 

 Fördjupad utredning av vägstandard och lägsta standard vid övertagande 

 Förslag till finansiering vid eventuell upprustning 

 Undersökning av vägföreningarnas intresse av övertagande 

 Utredning av ökade driftskostnader 

 Utreda möjligheten att införa bidrag till enskilda vägar utanför detaljplan 

 

Syftet med denna handlingsplan är förtydliga metodiken för ett kommunalt huvudmannaskap. 

Handlingsplanen kommer att ligga till grund för framtida politiska beslut för hur 

övertagandeprocessen kommer att vara utformad.  

  



2. Övertagande, hur och var? 

Denna del av handlingsplanen visar en detaljerad övertagandeprocess med tidplan och 

prioritering av områden för övertagande i enlighet med uppdraget. Inom Ale kommuns tätorter 

ryms över 300 detaljplaner vilka bland annat reglerar huvudmannaskapet för allmän platsmark. 

Uppskattningsvis är det ca 150 stycken detaljplaner som är specificerade med enskilt 

huvudmannaskap. För att på ett hållbart sätt ändra huvudmannaskapet behöver då 

detaljplanerna ändras. Att ändra en detaljplan är en lång och resurskrävande process. Därför 

föreslås i denna handlingsplan att nya så kallade skelettplaner skapas med enda syfte att ändra 

huvudmannaskapet inom kommunens tätorter. Detta betyder att nya detaljplaner skapas som 

endast innehållande vägnätet och grönytorna i det område som ska tas över. För att 

detaljplanerna ska vara av hanterbar storlek så föreslås de en detaljplan för respektive tätort. 

Detta leder till att endast 8 stycken detaljplaner behöver genomgå den formella 

detaljplaneprocessen i stället för ca 150 stycken. Kostnaden för arbetet med en sådan skelettplan 

uppskattas till 200 – 250 tkr. Den formella processen redovisas nedan. Detta följs av ett 

redovisande av prioritering av områden för övertagande. 

2.1 Formell process och tidsåtgång 

För att kommunen formellt ska kunna överta huvudmannaskapet för enskilda vägar behöver 

nya detaljplaner tas fram för de vägområden som berörs. Detaljplanerna handläggs med 

standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 6 §. Detta innebär att ett 

förslag tas fram och samråds med myndigheter, fastighetsägare och andra berörda som då ges 

möjlighet att lämna synpunkter. Efter eventuella bearbetningar av förslaget ges ett andra tillfälle 

att lämna synpunkter under ett granskningsskede. Om inga överklaganden kommer in vinner 

planen laga kraft tre veckor efter tidpunkten för antagandet. Planprocessen från uppstart till 

antagande tar normalt sett cirka två år. Se nedanstående figur som beskriver processen: 

 

Figur 1. Tidsaxel med de olika aktiviteterna en planprocess 

Inom ramen för detaljplanearbetet definieras också standardkrav, vilket är av betydelse för hur 

gator och vägar skall vara utformade. Se separata rubriker för vägstandard och förslag till 

finansiering av eventuell upprustning. 

I samband med att kommunen tar över huvudmannaskapet för de allmänna ytorna, inklusive 

gator och vägar, upphävs den tidigare gemensamhetsanläggningen och samfälligheten 

upplöses. Detta är formellt en parallell process och kräver en dialog med vägföreningar och 

fastighetsägare. Därefter sker omförrättning av befintlig gemensamhetsanläggning om delar av 

det ursprungliga vägområdet skall fortleva med enskilt huvudmannaskap.  



2.2 Prioritering av övertagandeområden 

Grundtanken med övertagandet är att huvudmannaskapet ska följa ett och samma mönster i hela 

kommunen. Därför behövs en gränsdragning göras för vilka områden som ska omfattas av 

övertagningen.  Ansvarsfördelningen är ett resultat av samverkan mellan SKL, REV och 

Trafikverket. 

 Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät 

i tätort. 

 Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det 

övergripande statliga vägnätet. Ju mer stadslik miljö, desto starkare argument för ett 

kommunalt huvudmannaskap.  

 Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta för 

enskilda.  

 

Att ta över en stor mängd enskilda tätortsvägar är ett omfattande åtagande, inte bara ur 

driftsynpunkt. Att ta fram nya detaljplaner samt driva och bekosta processen i övrigt ställer 

stora krav på kommunorganisationen. Ale kommun arbetar för att utveckla huvudorterna 

Älvängen och Nödinge som i anslutning till de nya pendeltågsstationerna. Dessa orter kommer 

att bli allt mer stadslika, med en växande befolkning, varför det är särskilt motiverat att i dessa 

områden införa kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar så snart som möjligt. 

Handlingsplanen för övertagande följer sålunda kommunens planering i övrigt och prioriterar 

de vägområdena i Nödinge och Älvängen. Inom dessa tätorter föreslås endast de enskilda 

vägarna tas över, som ligger inom planlagda områden i direkt anslutning till tätortsbebyggelsen. 

Detta skapar en tydlighet och en pedagogisk avgränsning mot de vägområden som fortsatt 

kommer att ha enskilt huvudmannaskap. Därefter prioriteras orterna efter vägföreningarnas 

storlek i andelstal. Det är först när övertagandet i Älvängen och Nödinge har kommit igång 

ordentligt som det är meningsfullt att lägga upp en tidplan för de övriga tätorterna. 

Vägföreningarnas geografiska ansvarsområden ser olika ut i de olika tätorterna och därför måste 

övertagandeområdena anpassas till respektive ort. På nästa sida redovisas föreslagna 

övertagandeområden i Älvängen och Nödinge. 

  



I Älvängen finns det tre områden med enskilt huvudmannaskap. Områdena illustreras i figuren 

nedan. 

 

Figur 2. Förslag på övertagandeområde i Älvängen. 

Genom att samla all allmän platsmark i en detaljplan kan huvudmannaskapet i alla tre delarna 

tas över med en detaljplan. På så sätt skapas en så kallad skelettplan med endast allmän 

platsmark. Älvängens vägförening ansvarar inte för några vägar utanför de tre områdena så 

därför finns det möjlighet att avveckla vägföreningen efter ett övertagande.  

  



I Nödinge ser förutsättningarna ut på ett annat sätt. Där finns ett större område med enskilt 

huvudmannaskap i södra Nödinge samt några enstaka detaljplaner utspridda kring Vimmersjön.  

 

Figur 3. Förslag på övertagandeområde i Nödinge. De planlagda områdena kring Vimmersjön ansluter inte till det övriga 

tätortsområdet och föreslås därför inte omfattas i övertagandet. 

I enlighet med ovan nämnt förslag på avgränsning av övertagandeområde föreslås att endast det 

södra området i Nödinge tas över och att de detaljplanelagda områdena kring Vimmersjön får 

vara kvar i med enskilt huvudmannaskap. Utöver de planlagda områdena ansvarar även 

Nödinge vägförening för flertalet vägar utanför detaljplan. Detta medför att föreningen antingen 

kommer att leva kvar med de resterande ansvarsområdena eller förrättas om till flera nya 

föreningar. Inom backaområdet finns även ett antal vägar som ligger inom kvartersmark. Dessa 

vägar är idag förrättade in i Nödinge vägförening. Eftersom dessa vägar inte ligger på allmän 

platsmark så kommer de inte vara föremål för ett kommunalt övertagande. Vägarna inom 

kvartersmark kan antingen vara kvar i vägföreningen eller förrättas in i nya mindre föreningar.  

2.3 Detaljerade kartor över övertagandeområdena i Älvängen och Nödinge 

Nedan visas mer detaljerade kartor över övertagandeområdena i Älvängen och Nödinge. De 

svarta linjerna visar detaljplanegränser. De gröna fälten är naturmark som ligger inom allmän 

platsmark och blåa linjer är vägar som ligger inom allmän platsmark, alla med enskilt 

huvudmannaskap. Röd linje visar gränsen för övertagandeområdet.  



 

Figur 4. Övertagandeområde i sydvästra Älvängen 

 

Figur 5. Övertagandeområde i Älvängen, Knaptorp/Utby 



 

Figur 6.  Övertagandeområde i Älvängen, Skönningared. 

 

 

 

Figur 7. Övertagandeområde i södra Nödinge. 



3. Förtätningsmöjligheter 

Sektor samhällsbyggnad har undersökt förutsättningarna för att även beakta möjligheter till 

förtätning i samband med att nya detaljplaner tas fram. En sådan hantering riskerar emellertid 

att försvåra och fördröja övertagandet av vägarna eftersom det innebär att planarbetet blir mer 

omfattande. Det skulle troligen leda till fler sakägare och en ökad risk för överklaganden. 

Planenheten föreslår i stället att arbetet med förtätningar och ändrat huvudmannaskap hanteras 

parallellt, men inte i samma detaljplaner. 

Betänker man också det långsiktiga målet med kommunalt övertagande av vägar i kommunens 

samtliga tätorter, så handlar det totalt om i storleksordningen 150 detaljplaner. Tidshorisonten 

hade blivit oöverblickbar om man konsekvent skulle arbeta med såväl övertagande som 

förtätning inom ramen för samma plan. 

Med ovanstående argument föreslås som tidigare nämnts en modell där endast själva 

vägskelettet, tillsammans med anslutande allmän platsmark och grönytor, definieras som en 

separat plan i respektive område.  

4. Vägstandard och lägsta övertagandestandard 

Beroende på förutsättningarna kan en väg behöva byggas om i syfte att dimensionera för ökande 

trafik och tyngre transporter. Renhållningens och räddningstjänstens krav på framkomlighet 

måste kunna mötas. Regnvatten och smältvatten måste kunna avledas och vägkroppen kan 

därför kräva bättre dränering för att undvika översvämningar och tjälskador. Det är viktigt att 

de vägar, som kommunen är huvudman för, håller en tillräckligt god standard. 

4.2 Kommunal vägstandard – ett ideal att sträva mot 

Begreppet kommunal vägstandard är inte statiskt, utan snarare en beskrivning av hur en väg 

borde vara beskaffad – en idealväg. Det är emellertid svårt att alltid ligga i exakt fas med rätt 

underhåll på alla platser. Samtidigt som vägstandarden sjunker över tid genom slitage och andra 

omständigheter, skärps också regelkraven. En väg som inte nödvändigtvis blir kvalitetsmässigt 

sämre, måste ändå förhålla sig till strängare bestämmelser.  

Det kan röra sig om nya regler för dagvatten, vilka ställer större krav på avrinning, diken och 

brunnar. Ett annat exempel kan strängare tillämpning av arbetsmiljölagstiftning, som innebär 

att yrkesfordon inte längre får backa hur långt som helst, varför nya vändplatser måste byggas. 

En väg som uppfyllde lagens krav igår, gör det kanske inte imorgon. 

De baskrav definierar vägstandard beskrivs nedan i korthet. 

Trafiksäkerhet:  

 Vändplats och mötesmöjligheter 

 Sikt och lutning 

 Skyltning, vägmärken, belysning 

 Säkerhetsanordningar (räcken, grindar, farthinder m m) 

 Gång- och cykelbana 



Kapacitet och dimensioner: 

 Överbyggnad, förstärkningslager, bärlager 

 Beläggning/ytskikt 

 Bärighet 

 Avvattning 

 Dike, bredd och utformning 

4.3 Huvudmannaskapets betydelse för vägstandarden 

Ofta har enskilda vägar en lägre standard än motsvarande kommunala vägar. Det är inte 

förvånande, eftersom en lokalt anpassad standard är en av poängerna med enskild 

vägförvaltning. Fastighetsägarna, de närmaste brukarna, bestämmer i samråd vad som är rätt 

nivå för just deras område och det finns sällan incitament att anlägga en väg med högre standard 

än vad som upplevs som nödvändigt. En kommun är däremot skyldig att upprätthålla en 

likvärdig standard i likvärdiga områden, vilket lämnar mindre utrymme för lokal variation.  

Beroende på topografi, bebyggelseutveckling m.m. kan man tillåta vissa eftergifter även vid 

kommunalt huvudmannaskap. Kriterierna för trafiksäkerhet, bärighet och avvattning måste 

emellertid alltid mötas. Detta eftersom väghållaren har ett juridiskt ansvar för t ex 

översvämningar, skador och andra konsekvenser som beror på bristande standard och underhåll. 

En enskild väghållare har samma juridiska ansvar, men behöver inte förhålla sig till 

vägstandarden i jämförbara områden på samma sätt som en kommun och de specifika riskerna 

är kanske mer överblickbara i ett lokalt förvaltat område.  

Av ovanstående skäl kan inte kommunen utan vidare ta över ett enskilt vägnät utan att 

baskraven är uppfyllda. Brukarnas krav på vägstandard tenderar att öka när kommunen är 

väghållare, jämfört när motsvarande gator förvaltas enskilt. 

4.4 Godkänd övertagandestandard 

Det finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till vid ett kommunalt övertagande. Ett enskilt 

vägnät, som inte underhållits ordentligt, kan stå inför ett omedelbart investeringsbehov. Frågan 

uppstår då om det är rimligt att kommunens alla skattebetalare skall stå för de kostnader, som 

lokala fastighetsägare kanske har skjutit framför sig under många år för att istället prioritera en 

låg årsavgift. 

Samtidigt kan man knappast ställa krav på att enskilda vägar skall vara i nyskick vid ett 

kommunalt övertagande. Alla kommunens befintliga vägar är ju inte i toppskick, utan kan vara 

behäftade med eftersläpande underhåll. Det kan därför mycket väl finnas exempel på enskilda 

vägar som har en högre standard än kommunala motsvarigheter. 

4.5 Besiktning av vägar 

Eftersom man inte kan dra några generella slutsatser kring vägarnas standard måste en 

bedömning göras i varje enskilt fall. Inom ramen för handlingsplanen har de enskilda vägarna 

i tätorterna Älvängen och Nödinge därför besiktigats med utgångspunkt från de ovan nämnda 

standardkraven. 



En bedömning av kostnaden för identifierat upprustningsbehov har gjorts i samband med 

besiktning, se kapitel 6.   

Följande färgkodning har använts i samband med besiktning:  

Grönt: vägen är fullgod och kan tas över av kommunen utan några åtgärder eller med enstaka 

punktåtgärder. Upprustningskostnad för en ”grön” väg är under 50 kr per kvadratmeter.  

Gult: åtgärder krävs för att godtagbar kommunal standard skall uppnås. En ”gul” väg är en väg 

där till exempel flertalet mindre punktåtgärder behöver utföras alternativt att vägen behöver ett 

nytt slitlager. Upprustningskostnad för en ”gul” väg är mellan 50-150 kr per kvadratmeter. 

Rött: vägen uppfyller inte de grundläggande standardkraven, större åtgärder gällande 

upprustning krävs innan kommunalt övertagande. Upprustningskostnad för en ”röd” väg är över 

150 kr per kvadratmeter. 

 

Figur 8. Besiktigade vägar i södra Älvängen 



 

 

 

Figur 9. Besiktigade vägar i Älvängen, Knaptorp/Utby och Skönningared 

 

Figur 10. Besiktigade vägar i Nödinge 



5. Kostnader och finansiering 

En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande är att nödvändiga 

åtgärder kan finansieras. Kostnaderna för övertagandet kan delas in i engångskostnader och 

löpande kostnader. Exempel på engångskostnader är upprustnings- och detaljplanekostnader, 

medans löpande kostnader är exempelvis drift- och underhållskostnader. I detta kapitel 

redovisas de ökade driftskostnaderna och upprustningskostnaderna för Älvängen och Nödinge 

med alternativ på hur upprustningskostnaderna kan finansieras.  

5.2 Ökade driftskostnader vid kommunalt övertagande 

Med förändrat huvudmannaskap kommer de nuvarande samfälligheterna inte längre att bekosta 

drift och underhåll av de berörda gemensamhetsanläggningarna. Då Ale kommun äger 

fastigheter inom de nuvarande enskilda planområdena upphör därmed också de kommunala 

fastigheternas avgifter och utdebitering till vägsamfälligheterna. Detta är den enda kommunala 

kostnaden som minskar i samband med övertagande, Ale kommun kommer ju samtidigt att få 

ansvaret för drift och underhåll av motsvarande vägar och grönytor.  

Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid föreslagit en generell 

vägförvaltningsavgift som tas ut av alla fastighetsägare, i utbyte mot generellt lägre 

kommunalskatt, men något lagförslag har aldrig blivit följden. Det finns sålunda inget 

instrument för en kommun att bli kompenserad för ökade kostnader för drift och underhåll av 

gator och vägar, utan finansieringen sker uteslutande via skattsedeln. 

Den ökade driftskostnaden för vägar har beräknats enligt kommunens nyckeltal om 90 kr per 

meter väg och år. Grönytorna är mer komplicerade att bedöma, sektor samhällsbyggnad har 

delat upp dessa i kategorierna skog, ängsmark/parkmark samt övriga anläggningar (t ex 

fotbollsplaner). Idag pågår ett arbete med att revidera inventeringen för kommunens 

driftområden. Arbetet kommer att leda till att nyckeltal för drift och underhåll av grönytor 

kommer att tas fram. Dessa kan ligga till grund för noggrannare beräkningar av driftbudget för 

övertagandeområdena. För att kunna uppskatta kostnaden har kommunens nyckeltal för drift 

och underhåll av vägar räknats upp med 15 % för att täcka kostnaderna för drift och underhåll 

av grönytor och friliggande gång och cykelvägar. Därför är alla drift och underhållskostnader 

baserade på 103,50 kr/m/år.  

Driftskostnader Älvängen 

Den sammanlagda ökade årskostnaden för drift och underhåll av gator och grönytor inom 

övertagandeområdet i Älvängen beräknas enligt dagens nyckeltal till 952 tkr. Samtidigt minskar 

kommunens andelar när de förrättas ur föreningarna vilket motsvarar en minskad kostnad på 

95 tkr. per år. Detta resulterar i ökade nettokostnader för Ale kommun på 857 tkr per år. 

Föremål för övertagande: 

Väg  ca 9 200 m 

Gång och cykelvägar ca 2 700 m 

Skogsmark  ca 20 ha 

Ängsmark/parkmark ca 3 ha 

 



Driftskostnader Nödinge 

För vägar och grönytor i Nödinge beräknas årskostnaden enligt dagens nyckeltal till 569 tkr. 

Nuvarande vägsamfällighetsavgifter som kommunen betalar uppgår till 20 tkr, vilket leder till 

uppskattade ökade nettokostnader på 549 tkr. per år för Ale kommun. Föremål för övertagande: 

Väg  ca 5 200 m  

Gång och cykelvägar ca 2 000 m 

Skogsmark  ca 2 ha 

Ängsmark/parkmark ca 4 ha 

Övriga tätorter 

Kommunens övriga tätorter har inte kostnadsberäknats i detalj, då kommunalt övertagande 

kommer att dröja i dessa områden. I kapitel 6 redovisas en uppskattad drift- och 

upprustningskostnad för övriga tätorter i kommunen.  

5.3 Aktuellt upprustningsbehov 

I samband med besiktningen av de enskilda vägarna gjordes en uppskattning av kostnader för 

upprustning m.fl. åtgärder. Även om en väg är bedömd som ”gul” och därmed acceptabel ur 

övertagandesynpunkt, kan det ändå finnas justeringar som måste göras på kort eller medellång 

sikt. 

Mindre behov kan vara justering av kantsten, försegling av skarvar och sprickor eller andra 

beläggningsåtgärder. Bland större åtgärder kan nämnas hel eller delvis urgrävning av 

vägkroppen, bättre dagvattenhantering eller tillskapande av vändplats och gång- och cykelbana. 

Vägens standard är också av betydelse för den rörliga kostnaden. Ju bättre skick, desto lägre 

kostnader för drift och underhåll.  

Upprustningskostnader Älvängen  

Större och mindre upprustningsåtgärder i övertagandeområdet Älvängen uppskattas till 

sammanlagt ca 3,78 mkr. 

Upprustningskostnader Nödinge 

Större och mindre upprustningsåtgärder i övertagandeområdet Nödinge uppskattas till 

sammanlagt ca 633 tkr. 

 

5.4 Metoder för finansiering av upprustning 

Det finns flera möjliga finansieringsalternativ beträffande upprustning av enskilda vägar i 

samband med kommunalt övertagande. Val av metod beror bland annat på i vems regi 

upprustningen sker samt när i processen insatserna äger rum – före eller efter övertagandet. 

Nedan följer alternativ av finansieringsmetoder.  

Möjliga finansieringskällor – upprustning i samfällighetens regi 

 Samfällighetens kassa och eventuellt fonderade medel 

 Extra utdebitering och/eller förhöjd årsavgift från medlemsfastigheterna 

 Eventuellt kommunalt upprustningsbidrag 



Möjliga finansieringskällor – upprustning i kommunens regi 

 Kommunens drift- eller investeringsbudget (beroende på insatsens omfattning) 

 Gatukostnadsavgift som tas ut av fastighetsägarna 

Gatukostnadsavgift 

Sedan 1982 har en kommun enligt PBL rätt att ta ut gatukostnadsavgift för mer omfattande 

upprustning eller ombyggnad av gator och vägar, upp till full kostnadstäckning. En 

gatukostnadsutredning skall göras, där det bland annat anges hur kostnaderna skall fördelas på 

de berörda fastigheterna. Fördelningen kan ske antingen områdesvis eller per gatudel. 

Gatukostnadsavgift kan inte tas ut för mindre åtgärder, såsom endast ny beläggning.  

Tillämpningen varierar starkt över landet. Majoriteten av Sveriges kommuner tar inte ut 

gatukostnadsavgift, men samtidigt är det är just kommuner med stort omvandlingstryck, oftast 

kring storstäderna, som har störst intresse av att ta ut gatukostnader. Då det också finns en 

stigande efterfrågan på tomter och fastigheter i dessa expansiva områden skapas även ett 

betalningsutrymme genom ökande fastighetspriser.  

Ale kommun har ingen tradition av att ta ut gatukostnadsavgift, utom i enstaka fall. Emellertid 

har då frågan om likabehandling väckts av berörda parter.  

Vad som i praktiken är uttag av gatukostnader i Ale kommun förekommer när vägar anläggs, t 

ex vid nyexploatering av bostadsområden eller försäljning av tomter. Kostnaden för att 

anlägga/upprusta vägar ingår då som en del av försäljningspriset. Det kan också nämnas att 

även vägsamfälligheter har rätt att ta ut ersättning av befintliga eller tillkommande fastigheter 

för upprustning eller anslutning av vägar.  

För ett kommunalt övertagande av vägföreningsvägar i Ale kommun är uttag av 

gatukostnadsavgifter svårt att tillämpa. Eftersom gatukostnadsavgifter är begränsade till om- 

och nybyggnation kan endast gatukostnader finansiera större upprustningsåtgärder. Av de 

besiktigade vägarna i Älvängen och Nödinge är endast en liten del av vägarna aktuella för större 

upprustningsåtgärder. De vägar som kan vara föremål för uttag av gatukostnader är de vägar 

markerade röda i figur 8, 9 och 10. Detta medför att om gatukostnader ska användas måste de 

ske i kombination med upprustning finansierad av kommun eller vägföreningen. Ett argument 

för att använda gatukostnader är att kommunen skulle få större inflytande i 

övertagandeprocessen då upprustning med gatukostnad kan drivas helt av kommunen. Då hela 

upprustningsarbetet inte kan finansieras genom gatukostnader faller detta argument om inte 

kommunen själva finansierar övrig upprustning.  

5.5 Tre finansieringsmetoder 

Oavsett vilken finansieringsmetod som väljs är det nödvändigt att ta hänsyn till 

likabehandlingsprincipen och vara konsekvent. Kommunen kan inte i ett fall stå för hela 

upprustningen och i ett annat fall tvinga föreningarna att finansiera upprustningen. Nedan följer 

tre kommenterade alternativ för finansiering av upprustningskostnader. 

A: Vägsamfälligheten bekostar upprustning till godtagbar standard innan kommunens 

övertagande 



 Kommunen har ingen formell skyldighet att ta över enskilda vägar och har möjlighet att 

ställa krav på godtagbar standard. Om grundläggande standardkrav inte är uppfyllda 

krävs att vägsamfälligheten har en nära dialog med Ale kommun i samband med 

åtgärderna, så att upprustningsinsatserna säkert uppnår baskraven. Samfälligheten kan 

också välja en ännu högre standard, om man så önskar.  

 De fastigheter som har störst nytta av standardhöjningen blir de som betalar för 

upprustningen. Man kan välja mellan att använda befintlig kassa eller höja/fondera 

utdebiteringen från medlemsfastigheterna. Eventuella kommunala medlemsfastigheter 

medfinansierar insatserna i förhållande till andelstal i vägsamfälligheten. 

 Detta alternativ ger samfälligheterna bäst kontroll över processen, då de själva driver 

arbetet. Samtidigt blir upprustningen beroende av att väghållaren visar engagemang.  

B: Kommunen betalar upprustning till godtagbar standard efter övertagande 

 Kommunen avgör vilken standardnivå som skall gälla samt när upprustningsinsatser 

skall ske, de måste inte utföras omedelbart. 

 Alla skattebetalare får vara med att bekosta en standardhöjning, även de som inte drar 

nytta av insatserna. 

 Detta alternativ representerar en enkel modell som följer praxis i Ale kommun. 

C: Kostnadsfördelning genom ett kommunalt upprustningsbidrag 

 Ale kommun justerar befintligt investeringsbidrag för att ge samfälligheterna incitament 

att höja vägstandarden innan övertagande. Samma kommentarer som i alternativ A.  

 Detta alternativ kräver ett engagemang från samfälligheterna. Kommunen bestämmer 

emellertid nivån på bidraget och kan få större inflytande på processen än i alternativ A. 

  



Kostnadsfördelning mellan parterna 

De nuvarande vägsamfälligheterna slipper efter övertagandet alla kostnader för drift och 

underhåll för det aktuella vägnätet. Ale kommun får samtidigt ökade driftskostnader på ca 1,5 

mkr. per år för områdena Nödinge och Älvängen. Det kan därför vara rimligt att en 

kostnadsfördelning sker mellan kommun och vägsamfällighet i samband med nödvändiga 

upprustningsåtgärder. 

Tabell över kostnadsfördelning vid kommunalt upprustningsbidrag 

Kommunalt 

upprustningsbidrag Inget Förslag Förslag Förslag Förslag Förslag 

  0% 50% 60% 70% 80% 90% 

Upprustning Älvängen        

Älvängens vägförening betalar 3 780 168 1 890 084 1 512 067 1 134 050 756 034 378 017 

Per fastighet (680 medlemmar) 5 559 2 780 2 224 1 668 1 112 556 

Ale kommun betalar 0 1 890 084 2 268 101 2 646 118 3 024 134 3 402 151 

         

Upprustning Nödinge        

Nödinge vägförening betalar 633 190 316 595 253 276 189 957 126 638 63 319 

Per fastighet (248 medlemmar) 2 553 1 277 1 021 766 511 255 

Ale kommun betalar 0 316 595 379 914 443 233 506 552 569 871 

 

De uppskattade kostnaderna för upprustning och standardhöjning är förhållandevis låga, det är 

inte ovanligt att kommunalt vägövertagande i svenska storstadsområden påverkar enskilda 

fastigheter med sexsiffriga belopp, vilket inte sällan vållar häftiga diskussioner. Med tanke på 

den förhållandevis höga vägstandarden är det inte meningsfullt att i samband med övertagande 

genomföra gatukostnadsutredningar, vilket också skulle kräva en ny kommunal praxis. Om Ale 

kommun skulle välja att subventionera upprustning med 50 %, motsvaras åtgärdernas 

nettokostnad av ett eller två års samfällighetsavgifter per medlemsfastighet. Sannolikt har 

fastighetsägarna beredskap att hantera detta, det är även möjligt att samfälligheterna redan har 

fonderade kassamedel, som kan tas i anspråk för ändamålet, i synnerhet som framtida drift och 

underhåll tas över av kommunen. Hur kostnadsfördelning och betalningsströmmar skall ske i 

praktiken behöver bli föremål för särskild analys i samarbete med vägsamfälligheter och 

fastighetsägare i ett fördjupat skede. 

  



6. Sammanlagt resursbehov för övertagandet 

Kostnader av engångskaraktär     

Två detaljplaner av skelettmodell      500 000 kr  

Vägupprustning Älvängen  3 780 000 kr  

Vägupprustning Nödinge     633 000 kr  

Lantmäteriförrättningar     300 000 kr        

 

Delsumma   5 213 000 kr 

Observera att upprustningskostnader tas upp som bruttobelopp, då inget beslut om eventuell 

kostnadsfördelning har fattats ännu.   

Drift och underhållskostnader     

Driftskostnader Älvängen         952 200 kr 

Driftskostnader Nödinge        569 250 kr 

  

Delsumma      1 521 450 kr 

Vid ett övertagande förrättas en del kommunala andelar ur vägföreningarna. Detta medför en 

minskad kostnad för kommunen på ca 95 tkr. för andelar i Älvängen och 20 tkr. för andelar i 

Nödinge. 

Övriga tillkommande kostnader 

Som nämnts i 6.3 har inte kommunens övriga tätorter kostnadsberäknats på grund av den långa 

tidshorisonten, men Älvängen och Nödinge tjänar som inledande exempel beträffande 

kostnader för kommunalt övertagande av enskilda vägar. Tjänstemannatid och eventuella 

konsulter, vid sidan av detaljplanearbetet, har inte beräknats för övertagandeprocessen. 

Ale kommun lämnar idag ett begränsat stöd till enskild väghållning och nämnden har i samband 

med uppdraget beträffande övertagande av tätortsvägar även efterfrågat en utredning av 

bidragsmöjligheter till väghållare utanför detaljplanerade områden. Eventuella nya kommunala 

bidragsinstrument som tillkommer inom ramen för handlingsplanen kommer dock att påverka 

den totala kostnaden för övertagandet, varför sektorn för samhällsbyggnad föreslår att 

utredningen av bidragsmöjligheter utanför detaljplan hanteras i en parallell process. Tätort och 

landsbygd har också olika förutsättningar. En inledande översikt av bidragsmöjligheter 

redovisas emellertid i kapitel 8.   

Uppskattad totalkostnad för hela övertagandeprocessen 

I denna handlingsplan har endast resursbehov för Älvängen och Nödinge utretts. Eftersom 

övriga områden inte har studerats i detalj kan inte unika värden tas fram för respektive ort. Den 

underökning som gjordes för denna handlingsplan visar att upprustningskostnaderna för 

Älvängen och Nödinge varierar väldigt. Det finns därför anledning att anta att det speglar övriga 

vägföreningsvägar inom kommunen. Den generella uppfattningen som avdelningen för drift 

och underhåll har är att vägstandarden i Älvängen visar ett okej medelvärde för standarden i 

övriga orter. Det finns områden som i södra Nödinge där standarden är bättre men det finns 

också områden där underhållsskulden är större. Nedan redovisas en tabell med ungefärliga 



mängder väg i respektive tätort som är under ett potentiellt övertagande. Upprustnings-

kostnaden, 400 kr per löpmeter, är beräknad utefter kostnad per löpmeter väg för 5,5 meter bred 

väg med underlag av genomsnittliga upprustningskostnaden för Älvängens övertagande-

områden.   

Uppskattad upprustningskostnad 

Tätort Ungefärlig väglängd (m) Upprustningskostnad (kr) 

Älvängen   9 200   3 780 000 

Nödinge   5 200      633 000 

Surte- Bohus 17 100   6 840 000 

Nol - Alafors 16 500   6 600 000 

Skepplanda   8 200   3 280 000 

Alvhem   2 300      920 000 

   

Totalt 58 500 22 053 000 

 

Uppskattad driftskostnad 

Tätort Ungefärlig väglängd (m) Driftskostnad (kr/år) 

Älvängen   9 200    952 200 

Nödinge   5 500    569 250 

Surte- Bohus 17 100 1 769 850 

Nol - Alafors 16 500 1 707 750 

Skepplanda   8 200    848 700 

Alvhem   2 300    238 050 

     

Totalt 58 500 6 085 800 

 

Driftskostnaderna är uträknade från sektorns framtagna nyckeltal med 103,5 kr/m/år. Avdrag 

för minskade andelar i vägföreningarna är inte medräknade eftersom exakta summor för 

respektive tätort är svår att uppskatta. Avgränsningen av övertagandeområdet har stor påverkan 

på om anläggningarna förrättas ut eller inte. Ett exempel är Sörmossens återvinningscentral i 

Bohus. Möjlighet finns att utöka befintligt detaljplaneområde för att på så sätt förrätta ut 

Sörmossen från vägföreningen. Detta medför 100 minskade andelstal vilket motsvarar ca 

120 tkr. per år. Däremot ökar drift och underhållskostnaderna då en tungt trafikerad väg tillfaller 

kommunen.  

  



Nedan presenteras en sammanställning av engångskostnaderna och de ökade löpande 

kostnaderna. Engångskostnaderna uppgår till drygt 25 mkr. Varav 22 mkr. kan fördelas mellan 

kommunen och vägföreningarna.  

Uppskattad totalkostnad 

Engångskostnader (kr) 

Detaljplanekostnad                                 2 000 000     

Förrättningskostnad                                 1 200 000     

Upprustningskostnad                               22 053 000     

     

Totalt                                25 253 000     

     

Löpande kostnader (kr/år)   

Driftskostnad väg                                 6 085 800     

 

7. Vägföreningarnas intresse för övertagande 

Enkäter har under hösten 2014 skickats ut till tätorternas vägföreningar med ett antal 

frågeställningar om ekonomi, kommunalt övertagande, utformning av eventuellt kommunalt 

stöd etc. Nedan redovisas en summering av de svar som har kommit i samband med 

enkätundersökningen.  

Vägförening Totalt antal medlemmar/andelar,  

även utanför detaljplan 

Bohus Surte vägförening  2200    

Nödinge vägförening  705  

Garnvindans vägförening (Skepplanda) 490  

Alvhems vägförening   55  

Nol-Alafors vägförening   950  

Älvängens vägförening  680 

De som har svarat är funktionärer i respektive samfällighet, vilka får anses vara väl insatta i 

förhållandena. Emellertid är engagemanget och kunskapsnivån ofta lågt bland den stora 

numerären medlemmar, i ett mer framskridet skede bör därför särskilda 

kommunikationsinsatser riktas mot alla berörda för att säkerställa ett ömsesidigt utbyte av 

korrekt information. Tills vidare får emellertid vägfunktionärernas svar anses vara vägledande.  

Bland enkätsvaren återkommer kända problemställningar som otydligt ansvar mellan enskild 

och kommunal väghållning samt den upplevda ”orättvisan” att all väghållning inte täcks av 

skattemedel. God lokalkännedom och närhet till beslut nämns som de största fördelarna med 

den nuvarande ordningen. Vägföreningarnas årsavgift varierar mellan 800 kr – 1500 kr per 

andel.  

Flertalet vägföreningar är positiva till ett kommunalt övertagande, men varnar för eventuell 

uppsplittring av nuvarande förvaltningsområden, vilket skulle kunna resultera i isolerade öar av 

fortsatt enskilt huvudmannaskap. Små gemenskapsanläggningar antas ha sämre ekonomiska 



förutsättningar och det finns farhågor om att det inte skall gå att rekrytera funktionärer i dessa 

mindre miljöer. De flesta enkätsvaren anger därför att ett kommunalt övertagande av samtliga 

vägar är det bästa alternativet. Om processen medför geografisk uppsplittring tenderar man 

istället att vara negativ. Skulle övertagandet medföra kostnader, t ex för standardhöjning, 

påverkas också inställningen negativt. 

Nödinge vägförening föredrar ett begränsat övertagande i form av hela Backaområdet, 

Klockarevägen, Nederstevägen, Stomvägen och Kullens väg. Älvängens vägförening anger 

Göteborgsvägen som mest lämpat för kommunalt övertagande. Skötsel av grönområden är 

något som Garnvindans vägförening samt Bohus Surte vägsamfällighet tar upp, dessa bör enligt 

respondenterna beaktas samtidigt som frågeställningar kring väghållningen. Samtliga 

vägföreningar anser att trafiksäkerhet och vägstandard befinner sig på skalan god eller mycket 

god i nuvarande enskild regi. Samtidigt ser man positivt på ett eventuellt kommunalt 

investeringsbidrag till upprustning, alternativt att kommunen bekostar eventuell 

standardhöjning i samband med övertagande. Endast Älvängens vägförening anger 

investeringsbidrag som oviktigt.  

Bidrag till förrättningar anges som viktigt, i samband med ett kommunalt övertagande förutsätts 

Ale kommun bekosta alla lantmäterikostnader som uppstår i processen. 

8. Bidrag till enskilda vägar utanför detaljplan 

Det finns inga riktlinjer för kommunalt stöd till enskild väghållning. Flera kommuner lämnar 

inga bidrag alls, andra har mycket generösa stödformer. Mönstret är inte enhetligt och det finns 

ont om aktuell statistik. Av tradition ger Ale kommun följande stöd till enskilda väghållare:  

Kommunalt investeringsbidrag 

Ett kommunalt investeringsbidrag kan tas i anspråk vid upprustning av befintligt vägnät. Detta 

bidrag betalas ut med högst 10 % av kalkylerad kostnad.  

Fri kommunal belysning  

Av hävd bekostar också Ale kommun belysningen i enskilda vägområden, något man 

egentligen inte behöver göra. En del kommuner lämnar istället bidrag till belysning, som 

enskilda huvudmän kan ansöka om. Det ekonomiska värdet av fri belysning i Ale kommun 

motsvarar i snitt 510 kr per belysningspunkt och år (2014), vilket skulle kunna betraktas som 

ett kommunalt bidrag till enskild väghållning. Inom övertagandområdet i Älvängen finns ca 

350 belysningspunkter vilket betyder att kommunen betalar ca 180 tkr. årligen för belysning på 

föreningens vägar. I Nödinge ligger ca 280 belysningspunkter inom Nödinge vägförenings 

område vilket kommunen betalar ca 140 tkr. årligen för. Totalt betalar Ale kommun ca 

1,25 mkr. i årlig driftskostnad för vägbelysning inom detaljplanelagt område med enskilt 

huvudmannaskap.  

Subventionerad administration 

Det har varit möjligt för vägsamfälligheter att låta Ale kommun ombesörja vissa administrativa 

rutiner såsom postutskick och ekonomitjänster. Den avgift som kommunen tar ut för detta har 



upplevts som mycket förmånlig jämfört med motsvarande aktörer på marknaden, men det är 

svårt att närmare beräkna värdet av denna service.  

Statliga bidrag 

Enskilda väghållare kan också ansöka om statliga bidrag för drift, underhåll och i vissa fall 

investering. Trafikverket har tydliga kriterier för stöd. Totalt finns 50 olika enskilda väghållare 

i Ale kommun som uppfyller kriterierna för bidrag. 2013 fick föreningarna dela på 2,1 mkr. i 

statligt stöd. 

8.2 Kommunala bidragsinstrument – mål och syfte 

Vid utformning av stöd till enskild väghållning är det viktigt att slå fast vad bidragsinstrumenten 

syftar till. Det kan finnas regler och policydokument för trafikverksamheten, vilka anger 

beslutade mål, dessa bör man förhålla sig till även beträffande bidragsinstrument.  

Många kommuner lämnar ett kontant driftsbidrag i proportion till väglängd, ibland som 

komplement till Trafikverkets statliga stöd, där det redan finns kriterier att luta sig mot. Andra 

kommuner väljer att ge stöd till de väghållare som inte kan få bidrag från Trafikverket.  

Ett generellt bidrag per löpmeter ger ingen riktad effekt, utan fungerar som en subvention i 

största allmänhet. Då ett rent driftsbidrag inte är någon kommunal skyldighet, finns det risk för 

att denna form av stöd kan minskas eller dras in helt i händelse av en framtida budgetöversyn. 

Ett stöd på lägre nivå kan vara mer uthålligt, men då riskerar ju samtidigt ändamålet att gå 

förlorat. 

Exempel på riktade mål för kommunalt stöd till enskild väghållning kan vara: 

 Ökad trafiksäkerhet 

 Mer ändamålsenlig vägförvaltning  

 Kompetenshöjning 

 Allmänintresse 

För att stödja dessa syften kan bland annat följande stödformer utformas: 

Upprustningsbidrag 

Ale kommun erbjuder redan idag ett bidrag till investering (se 10.1) men detta kan utvecklas 

och även marknadsföras bättre. Syftet med bidraget är att uppmuntra väghållare att bibehålla 

eller höja standarden på vägarna, ju mer man satsar själv, desto mer bidrar kommunen i form 

av medfinansiering. Det är rimligt med en övre beloppsgräns för denna typ av bidrag. 

Bidrag till omförrättning 

En del samfälligheter är gamla och förhållandena kan ha ändrats sedan den ursprungliga 

förrättningen gjordes. Fastigheter kanske har tillkommit, trafiken har ökat/minskat kraftigt och 

förvaltningsområdet kan därmed ha fått förändrade förutsättningar. Lantmäteritjänster är 

ganska kostsamma och utgör därmed ett hinder för att uppdatera gamla förhållanden. Det har i 

flera omgångar funnits EU-bidrag att söka för omförrättningar på landsbygden, ett kommunalt 

bidrag skulle ha samma syfte. Målet är att skapa så ändamålsenliga förvaltningsområden som 

möjligt, vilket ligger i allas intresse. 



Utbildningsbidrag 

Enskild väghållning kräver att det finns styrelsemedlemmar och funktionärer som tar ansvar för 

vägförvaltningen. Lantmäteriet erbjuder kom-igång-kurser för styrelser och Riksförbundet 

Enskilda Vägar (REV) anordnar kurser av olika slag. Kommunen skulle kunna införa ett riktat 

bidrag, som syftar till uppmuntra och underlätta kompetenshöjning bland enskilda väghållare. 

Detta blir särskilt aktuellt om det planerade övertagandet resulterar i nybildade, mindre 

samfälligheter. 

Riktat driftsbidrag 

Vissa enskilda vägsträckor kan ha ett särskilt stort allmänintresse genom att de trafikeras av 

kollektivtrafik, leder fram till rekreationsområden eller liknande. Kommunen skulle kunna 

subventionera vägar av särskilt stort allmänintresse, Trafikverket erbjuder ett liknande stöd. 

Kriterier och utformning 

Kommunala bidrag hanteras inom årlig driftsbudget, då kostnaderna inte kan periodiseras. 

Resursramen blir därför begränsad och det är angeläget att rikta resurserna mot de mål, som är 

mest angelägna. Sannolikt behöver prioriteringar göras. 

Enkel information och smidig hantering av stöd och bidrag är viktigt. Som exempel kan anges 

information på kommunens hemsida, där man också kan ladda ner ansökningsblanketter.  

Eventuella kriterier för upprustning eller drift bör med fördel följa Trafikverkets 

motsvarigheter, för att inte skapa parallella bedömningssystem. 

 

Dialog med väghållare 

Vid sidan av kommunens mål bör även de enskilda väghållarna ges tillfälle att ha synpunkter 

på eventuella nya bidragsinstrument. Detta kan ske via enkät (se exempel i bilaga 2) eller i 

samband med de mötestillfällen, som Ale kommun årligen genomför. En grundlig analys av 

mål och ekonomi bör emellertid helst göras innan något kommunalt stöd förespeglas. 

Tjänstemannastöd beträffande trafiksäkerhet är ett exempel på service inom ramen för ordinarie 

verksamhet, som eventuellt skulle kunna formaliseras som en resurs för enskilda väghållare.  

  



9. Slutsats med konsekvensbeskrivning och tidplan 

Det ekonomiska resursbehovet för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark kan 

delas upp i två delar, engångskostnader och ökade löpande kostnader. Engångskostnaderna 

består utav upprustningskostnad för vägar, administrativa kostnader, detaljplanekostnader och 

förrättningskostnader. De ökade löpande kostnaderna är drift och underhållskostnader för de 

utökade underhållsområdet som övertagandet medför.  

För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så krävs 

det att vissa vägar genomgår en upprustning. Som underlag till handlingsplanen har de enskilda 

vägarna inom tätorterna Älvängen och Nödinge besiktigats. Besiktningen har legat till grund 

för beräkningen av upprustningskostnaden som övertagandet medför. Upprustningskostnaden 

för Älvängen uppskattas till ca 3,8 mkr. och för Nödinge ca 650 tkr. Upprustningskostnaden 

motsvarar vägföreningarnas underhållsskuld. Därför finns argument för att underhållsskulden 

helt eller delvis skulle kunna finansieras av vägföreningarna. Genom finansieringsförslag i 

handlingsplanen presenteras möjligheten att fördela upprustningskostnaderna mellan 

kommunen och vägföreningarna.  

Utöver upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och 

omförrättning av vägföreningarna. De administrativa kostnaderna för att skapa en detaljplan 

med allmän platsmark över en tätort uppskattas till 250 tkr. Förrättningskostnaden för 

omförrättning av en vägförening uppskattas till 150 tkr. Eftersom Ale kommun driver den 

administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att 

kommunen finansierar de administrativa kostnaderna som uppstår. Att kommunen i egen regi 

driver en övertagandeprocess som delfinansieras av den enskilda väghållaren kan anses 

oskäligt.  

Utöver ovan nämnda engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och 

underhåll eftersom kommunen får ett utökat driftområde. De ökade löpande kostnaderna är en 

kostnad som kommer att finansieras av skattekronan. Sammanlagd drift och underhållskostnad 

för de enskilda vägarna är beräknad till 6,1 mkr. per år. Vid ett övertagande av enskild allmän 

platsmark kommer kommunala anläggningar som idag är belastade med andelstal i 

vägföreningarna att förrättas ut. Detta medför en minskad löpande kostnad för kommunen. I 

Älvängen motsvarar detta 95 tkr. per år och i Nödinge 20 tkr. per år.  

Om övertagandeprocessen genomförs med en gemensam detaljplan för varje tätort beräknas 

övertagagandeprocessen till 2 år per detaljplan. Under denna tid uppskattas kostnaden för 

detaljplanearbetet vara lika fördelat mellan de två åren. Förrättningsarbetet planeras att utföras 

under det andra året av tätortens övertagande. Därför beräknas förrättningskostnaderna ligga på 

år två av övertagandet av tätorten. Nedan presenteras en övertagandeprocess med hänsyn till 

tidigare nämnda prioriteringar. Sista raden redovisar de årliga administrativa kostnaderna 

övertagandet medför. 

 

 



Övertagandeprocess med årlig administrativ kostnad. 

 

Under första året av övertagandeprocessen besiktigas alla vägarna och planerade 

upprustningsåtgärder beräknas och planeras. Upprustningen av vägar utförs därför år två i 

övertagandeprocessen. Därför uppskattas alla kostnader för upprustningen ligga på år två. 

Kostnaden för upprustning kan fördelas mellan kommunen och vägföreningarna, se kapitel 5.4. 

I tabellen nedan presenteras den årliga upprustningskostnaden under övertagandeprocessen.  

Årlig upprustningskostnad under övertagandeprocessen. 

 

Vid ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark ökar de årliga drift och 

underhållskostnaderna. Eftersom drift och underhållskostnader är löpande kostnader ökar 

kostnaderna allt eftersom fler områden tas över. Kostnaden kommer därför också fortlöpa efter 

övertagandeprocessen är avslutad. Kostnaderna i tabellen nedan är beräknade efter kommunens 

nyckeltal för drift och underhåll av vägar. Eftersom underhåll av grönytor och friliggande gång 

och cykelvägar inte är medräknade i nyckeltalet har drift och underhållskostnaden räknats upp 

med 15 %. I samband med övertagandet så kommer kommunala andelstal i vägföreningarna att 

förrättas ut. Detta medför en minskad kostnad för kommunen. Nedan redovisade kostnader för 

drift och underhåll utgår från befintliga planlagda områden. Avdrag för minskade kommunala 

andelstal är inte inräknade.  

  

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvängen 125 000 275 000

Nödinge 125 000 275 000

Bohus 125 000 275 000

Surte 125 000 275 000

Nol 125 000 275 000

Alafors 125 000 275 000

Skepplanda 125 000 275 000

Alvhem 125 000 275 000

Administrativ kostnad 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 275 000 0

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvängen 3 780 000

Nödinge 633 000

Bohus 3 420 000

Surte 3 420 000

Nol 3 300 000

Alafors 3 300 000

Skepplanda 3 280 000

Alvhem 920 000

Upprustningskostnad 0 3 780 000 633 000 3 420 000 3 420 000 3 300 000 3 300 000 3 280 000 920 000 0



Ökade drift och underhållskostnader under övertagandeprocessen. 

 

Alla ovan presenterade kostnader kan delas upp i två kategorier beroende på om kostnaden 

enbart ska finansieras av kommunen eller inte. I tabellen nedan redovisas de totala årliga 

kostnaderna. Tabellen visar också vilka kostnader som kan fördelas mellan kommun och 

vägföreningarna. Observera att administrativa kostnader för sektor samhällsbyggnads arbete 

för att driva övertagandeprocessen utöver planprocessen inte är medräknade. 

Sammanställning av kostnader för övertagandeprocessen. 

 

 

Den totala engångskostnaden för övertagandeprocessen är uppskattad till ca 25 mkr. Varav 

22 mkr. kan fördelas mellan kommunen och vägföreningarna. Tabell över kostnadsfördelning 

vid kommunalt upprustningsbidrag i kapitel 5.4 redovisar en sammanställning över de 

ekonomiska konsekvenserna vid olika kostnadsfördelningar mellan kommunen och 

vägföreningarna. Drift och underhållskostnaderna beräknas till 29 mkr. under den 10 år långa 

övertagandeprocessen. Därefter uppskattas drift och underhållskostnaden uppgå till 6,1 mkr. 

per år beräknat på dagens nyckeltal. 

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Älvängen 952 200

Nödinge 569 250

Bohus 884 925

Surte 884 925

Nol 853 875

Alafors 853 875

Skepplanda 848 700

Alvhem 238 050

Årlig kostnad 0 0 952 200 1 521 450 2 406 375 3 291 300 4 145 175 4 999 050 5 847 750 6 085 800

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Administrativa kostnader 125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 275 000 0

Drift och underhåll 0 0 952 200 1 521 450 2 406 375 3 291 300 4 145 175 4 999 050 5 847 750 6 085 800

Totalt 125 000 400 000 1 352 200 1 921 450 2 806 375 3 691 300 4 545 175 5 399 050 6 122 750 6 085 800

Av kommunen finansierade kostnader

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upprustningskostnader 0 3 780 000 633 000 3 420 000 3 420 000 3 300 000 3 300 000 3 280 000 920 000 0

Kostnader som kan delas mellan kommun och vägföreningarna
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Sektor kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Reviderad förbundsordning för GR

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Göteborgsregionens

kommunalförbunds reviderade förbundsordning enligt förbundsfullmäktige beslut § 100,

2021-06-15.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsfullmäktige föreslår att

förbundsordningen revideras. Större förändringar som föreslås är att antalet ledamöter och

ersättare i förbundsfullmäktige i princip halveras. Därutöver föreslås att sammansättningen i

förbundsstyrelsen justeras samt att lag (1992:339) om proportionellt valsätt inte ska tillämpas

för förbundsstyrelsen, nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper. I övrigt

föreslås redaktionella ändringar.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktiges beslut § 100, 2021-06-15

Förslag till reviderad förbundsordning för GR

Tjänsteskrivelse från GR

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Göteborgsregionens kommunalförbund

Ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsfullmäktige föreslår att

förbundsordningen revideras. Större förändringar som föreslås är att antalet ledamöter och

ersättare i förbundsfullmäktige i princip halveras. Därutöver föreslås att sammansättningen i

förbundsstyrelsen justeras samt att lag (1992:339) om proportionellt valsätt inte ska tillämpas

för förbundsstyrelsen, nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper.

Enligt nu gällande förbundsordning ska varje kommun utse en ledamot och en ersättare till

förbundsfullmäktige samt ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt 10 000

invånare som respektive kommun har. Det nu reviderade förslaget går ut på att höja tröskeln

till 20 000 invånare vilket i praktiken innebär att Ale kommun utser 2 ledamöter och 2

ersättare med hänsyn till dagens invånarantal. Detsamma gäller för övriga kommuner med

undantag för Göteborgs kommun som på samma sätt som tidigare utser hälften av

förbundsfullmäktiges ledamöter ökat med en ledamot.

Sammansättningen i förbundsstyrelsen ökas från 22 ledamöter till 24 ledamöter och från

minst 11 ersättare till minst 13 ersättare. Varje kommunstyrelseordförande i respektive

kommun ska beredas en ledamotplats i förbundsstyrelsen, därutöver ska ytterligare invalda

från kommunstyrelsen som motsvaras av oppositionsråd eller liknande beredas ersättarplats i

förbundsstyrelsen. Antalet ersättare ska justeras så att detta tillförsäkras och samt att platserna

därutöver ska fördelas med den jämkade uddatalsmetoden.

I övrigt föreslås lag (1992:339) om proportionellt valsätt inte tillämpas för förbundsstyrelsen,

nämnder, utskott, revisionsgruppen och beredningsgrupper i enlighet med 9 kap. 8 § andra

stycket kommunallagen. Det som tidigare benämndes som styrgrupper ändrar namn till

beredningsgrupper och deras uppdrag att bereda ärenden till styrelsen inom sitt respektive

arbetsområde förtydligas. Därutöver görs språkliga justeringar.
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Ekonomisk bedömning

GR har genom mejl uppgett att föreslagna förändringar kan hanteras inom befintlig

budgetram. Området har i övrigt beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare

underlag.

Invånarperspektiv

Sammansättningen i förbundsfullmäktige halveras men den representativa fördelningen

inbördes mellan medlemskommunerna i förbundsfullmäktige förblir huvudsakligen

detsamma.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt 9 kap. 1 § kommunallagen bildas ett kommunalförbund genom att kommunfullmäktige

antar en förbundsordning. För att de föreslagna ändringarna ska kunna träda i kraft måste

samtliga medlemkommuners kommunfullmäktige godkänna de föreslagna ändringarna.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till GR för vidare hantering.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att Ale kommun fortsatt kommer att vara representerat i lika stor

utsträckning som tidigare och att kommunens representanter fortsatt kommer kunna tillvarata

kommunens intresse i de frågor som aktualiseras inom ramen för GR:s verksamhet. Förslaget

är därför att den föreslagna revideringen antas av kommunfullmäktige.
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 100. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den 

reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag. 

Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt 

förslag till reviderad politisk organisation för GR.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Camilla Widman 

Justerare 

 

Kristian Vramsten  

Justerare 
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Förbundsordning 
 
 
 
 
 

1§ Benämning och säte 
 

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 
 
 

2§ Medlemskommuner 
 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund 

med förbundsfullmäktige. 
 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma 

intressebevakning i Göteborgsregionen. 
 

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner. 

Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också 

kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation (VästKom). 

 

 

3§ Ändamål och verksamhet 
 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs 

regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 

stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 

skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Förbundet har till uppgift att: 
 

•   Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 

•   Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning. 
 

•   Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss 

yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar 

avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

•   Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 

•   Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
 

•   Verka för regionala verksamheters finansiering. 
 

•   Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings 

projekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Förbundet har två funktioner: 
 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom: 
 

•   Utbildning 

– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen 

samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

medlemskommunerna emellan. 

– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 

och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 

samverkansavtal. 

– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet 

samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning. 
 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 
 

•   Arbetsmarknad 
 

•   Miljö och samhällsbyggnad 
 

•   Social välfärd inklusive hälso och sjukvård på delregional nivå 
 

•   Utbildning 
 

•   Näringsliv 
 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 
 
 
 

4§ Organisation och befogenheter 
 

§ 4.1 Förbundsfullmäktige 
 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige. 
 

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 

utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans ökat med en. 
 

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd 
 

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse 
 

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 
 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd 

inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas 

på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 
 

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 

förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 

vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas 

styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun 

(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka 

hälften 

11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 

utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner. 
 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 

Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 

arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 
 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till 

gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 

med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper 
 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper 

beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift 
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. 
 
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

 
§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 

angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 
 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 
 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3. 
 

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i an 

dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 
 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens 

verksamhet. 

 

§ 4.5 Förbundssekretariat 
 

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör 

som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm
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§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
 

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 

verksamhet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över 

läggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid 

sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är 

ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och 

40 §§ KL. 
 
 
 

6§ Finansiering 
 

§ 6.1 Lån och borgen 
 

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 

förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy. 

 

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader 
 

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget för 

delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet 

vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 
 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt 

§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 

skapar mervärde för medlemskommunerna. 

 

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 

beräkning av medlemmarnas andelar. 

 

§ 6.4 Budgetprocess 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver. 
 

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti 

digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 

årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna. 

 

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. 
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7§ Revision 
 

§ 7.1 Revisorer 
 

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. 

Revisorer utses för en period om fyra år. 

 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser 

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an 

svarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 
 
 
 

8§ Tvister 
 

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 

sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över 

läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 

överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 

skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 

skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse. 
 

 

9§ Utträde 
 

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden 

ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år. 
 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 

förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation 

vid uppsägningstidens utgång 

 
 

10§ Likvidation 
 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 

att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 

samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen 

förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 

verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 
 

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 

om kallelse på okända borgenärer. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens 

en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
 
 
 
 
 

www.goteborgsregionen.se 

http://www.goteborgsregionen.se/
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Reviderad förbundsordning för 
GR 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 

följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar 

gjorts i förbundsordningen:  

• Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i

förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången

av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en

ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet

ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses

av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

• Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns

Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13

ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den

jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska

beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från

varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats

som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas

vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör

cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.

• § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt

sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som

beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

• Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas

vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och

beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).
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Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

  

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2022.125
Datum: 2022-03-08
Ekonomichef Ken Gunnesson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Samrådsunderlag inför budget för GR 2023

Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar till kommunstyrelsen att efter politisk bedömning ta fram ett

yttrande som tillsänds GR senast 1 april 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att

yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. För 2023 har

bifogade förslag till samrådsunderlag införrambudget tagits fram. Medlemskommunernas

synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj

och förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2022 med

en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i förbundsfullmäktige 13

december.

GR lämnar förslaget att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa invånarantalet i

respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet med den sedan tidigare beslutade

sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 kr/invånare. Det innebär att kostnaden/avgiften

per invånare är oförändrad men att den totala avgiften till GR ökar från 2 315 tkr 2022 till 2

336 tkr 2023 för Ale kommuns del.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Tjänsteskrivelse från GR om samrådsunderlag inför budget för GR 2023

Protokollsutdrag GR § 340: Samrådsunderlag inför budget för GR 2023

Beslutet skickas till:

Göteborgsregionens kommunalförbund

Ärendet

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att

yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. För 2023 har

bifogade förslag till samrådsunderlag införrambudget tagits fram. Medlemskommunernas

synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj

och förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2022 med

en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i förbundsfullmäktige 13

december.

Ekonomisk bedömning

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 uppdrog

förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av samrådet inför

budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent.

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal åtgärder att vidta

i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift medlemskommunerna med 3

mkr. Förslaget om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per

invånare från och med verksamhetsåret 2022 och åren därefter arbetades in i rambudget inför

2022 som efter samråd med medlemskommunerna godkändes av förbundsfullmäktige 2021-

09-14. Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell frysning

av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023.

GR lämnar förslaget att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa invånarantalet i

respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet med den sedan tidigare beslutade

sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 kr/invånare. Det innebär att kostnaden/avgiften

per invånare är oförändrad men att den totala avgiften till GR ökar från 2 315 tkr 2022 till 2

336 tkr 2023 för Ale kommuns del.
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Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-02-11 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 340. Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00007 

Beslut 

Föreliggande samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med 

hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och 

förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i 

förbundsfullmäktige 13 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

Marina Johansson 

Justerare 

https://goteborgsregionen.se/download/18.5d8a5cd41793ff87c4ec89/1620302782108/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-06-15-plan-och-detaljbudget-2022
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

Datum: åååå-mm-dd  

Samrådsunderlag inför budget 
för GR 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och 

förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i 

förbundsfullmäktige 13 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Beslut om reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med 

beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för 

kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal 

åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift 

medlemskommunerna med 3 mkr. Förslaget om att reducera årsavgiften från 

75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 

2022 och åren därefter arbetades in i rambudget inför 2022 som efter samråd 

med medlemskommunerna godkändes av förbundsfullmäktige 2021-09-14. 

https://goteborgsregionen.se/download/18.5d8a5cd41793ff87c4ec89/1620302782108/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-06-15-plan-och-detaljbudget-2022
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Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell 

frysning av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023. 

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund 

finansiellt inte fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller 

ett kommunalt bolag. Förbundet är mer att jämföras med en 

utvecklingsorganisation i en större koncern. Årsavgiften har ett högt värde som 

bekräftelse på den överenskommelse som fattats mellan kommunerna trots att 

den utgör en mindre del av förbundets omsättning. Årsavgiften används också 

för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån storstadsregionens 

intressen. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

olika områden, vilket konstaterades i samband med utredningen av 

konsekvenserna av minskad årsavgift inför samråd 2022.  

Beslut om sänkning av årsavgiften togs mitt i pandemin, och detsamma gäller 

frågan om att eventuellt frysa årsavgiften från och med år 2023. Pandemin har 

inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad 

anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska 

arbetet har förbundet haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till 

förvaltningsrätten vilket krävt merkostnader i form av bland annat juridiskt 

stöd, arbetstid sant extra sammanträde i förbundsfullmäktige. Pandemin 

kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska utmaningar för 

förbundet. 

Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen är enligt SCB nere på historiskt 

låga tal under perioden 2022-2024. Det innebär att uppräkningen av 

årsavgiften beräknas ligga runt 0,5-0,75 procent. Det utgör redan idag en 

ekonomisk utmaning som förbundet har att hantera kopplat till 

lönerevisionerna och övrig prisutveckling.  

Förslaget är därför att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa 

invånarantalet i respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet 

med den sedan tidigare beslutade sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 

kr/invånare.   

Strategisk inriktning 

Till föreliggande rambudget 2023 bifogas strategisk inriktning för GR 2020–

2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har 

gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en 

flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, 

förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på 

uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska inriktningen 

ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna konkretiseras i form 

av fokusområden för uppföljning. I sista steget i styrkedjan följs planen upp i 

delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt budgetår.  

Genom att den strategiska inriktningen 2020–2023 nu på nytt översänds till 

medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 
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rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2023.  

Under 2022 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska 

inriktning för GR.    

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2022–2023
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.

Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven 
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 

Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.

GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens ITsystem samt utveckling av GR:s externa hemsida.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020 
samt 2021.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2022 Budget 2023

Verksamhetens intäkter 419 759 432 352
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 48 659 49 051
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 583 27 685
Verksamhetens kostnader -416 817 -428 602
Avskrivningar -2 842 -4 000
Verksamhetens nettokostnader 100 -250
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat 100 -250
Finansiella intäkter 650 1 000
Finansiella kostnader - -
Resultat efter finansiella poster 750 750
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat 750 750

Resultatbudget 2022–2023, tkr.
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie 
verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Un
gefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per 
invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften 
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs. 
72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2022 2023

Ale 2 315 2 336

Alingsås 3 022 3 035

Göteborg 42 353 42 598

Härryda 2 778 2 811

Kungsbacka 6 169 6 193

Kungälv 3 418 3 485

Lerum 3 125 3 151

Lilla Edet 1 037 1 053

Mölndal 5 078 5 082

Partille 2 870 2 877

Stenungsund 1 964 1 988

Tjörn 1 173 1 186

Öckerö 940 942

Summa 76 242 76 737

Årsavgiftens fördelning per kommun 2022 
samt förslag 2023, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget 

2022-12-31
Budget 

2023-12-31
A. Anläggningstillgångar 20 870 26 500
I. Immateriella anläggningstillgångar 1 336 6 500
II. Materiella anläggningstillgångar 804 1 000
III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 19 000

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 274 145
I. Förråd mm 18 393 19 437
II. Fordringar 45 622 55 109
III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 199 599
S:A TILLGÅNGAR 250 430 300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 077 47 827
I. Årets resultat 750 750
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 46 327 47 077

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 252 818
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 203 353 252 818

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 300 645

Soliditet 18,8% 15,9%
Likviditet (kassalikv) 112,9% 100,8%

Balansbudget 2022–2023, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 

Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån 
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den 
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.

Urban Futures är ett internationellt forsknings och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2022 Budget 2023

BRG 20 000 20 000
Göteborg & Co 1 100 1 100
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Diarienummer:KS.2022.40
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Kommunjurist Klas Holmberg

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Initiativärende till kommunstyrelsen - Riktlinje om

borgensåtagande för föreningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att generella bestämmelser om borgen ska finnas i kommunens

finanspolicy.

Motivering till beslut

Bestämmelserna om motivering av beslut är inte tillämpliga i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 11 januari 2022, KS § 15, uppdragit till förvaltningen att
undersöka möjligheten att arbeta fram en riktlinje för ansökan om borgensåtagande för
föreningar.

Generella bestämmelser om borgen finns i 7 kapitlet i finanspolicy Ale kommunkoncern.
Bestämmelserna innehåller vilka bedömningar som ska ligga till grund för ett beslut i ett
borgensärende och vilket beslutsunderlag som ska finnas.

Förvaltningen har påbörjat en översyn av finanspolicyn.

Erik Bergman Klas Holmberg

Kanslichef Kommunjurist
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Finanspolicy Ale kommunkoncern, fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26, KF § 173

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Avdelning ekonomi

För kännedom:

Avdelning kansli och säkerhet

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 11 januari 2022, KS § 15, uppdragit till förvaltningen att
undersöka möjligheten att arbeta fram en riktlinje för ansökan om borgensåtagande för
föreningar.

Bestämmelser om borgen finns i 7 kapitlet i finanspolicy Ale kommunkoncern.
Bestämmelserna för borgen är olika för företag ingående i kommunkoncernen och för andra
än sådana företag. Inställningen till borgen för föreningar - som ingår i den sistnämnda
gruppen - är mycket restriktiv. Bestämmelserna innehåller vilka bedömningar som ska ligga
till grund för ett beslut i ett borgensärende och vilket beslutsunderlag som ska finnas.

Ekonomiavdelningen har av andra skäl än borgensbestämmelserna påbörjat en översyn av
finanspolicyn. Om kommunstyrelsen önskar ge några direktiv till förändring av gällande
borgensbestämmelser, finns det möjligheter att påverka arbetet med finanspolicyn. Annars
återkommer möjligheten att påverka bestämmelserna när förvaltningen lägger fram ett förslag
till ny finanspolicy.

Det finns i undantagsfall bestämmelser om borgen för särskilda ärendetyper, såsom i

bestämmelser om bidrag till enskilda vägar.

Ekonomisk bedömning

Den stora ekonomiska risken med ett borgensåtagande är om kommunen behöver lösa in

borgensåtagandet. Borgensfrågor förorsakar därutöver administration och kan ytterst påverka

kommunens möjligheter att låna eller kommunens låneränta. Ekonomiska skäl talar således

för att kommun inte ska gå i borgen.

Föreslaget beslut medför inte några ekonomiska verkningar.
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Invånarperspektiv

Föreslaget beslut medför inte några verkningar för kommunens medlemmar.

Hållbarhetsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte vara en hållbarhetsfråga.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Generella borgensbestämmelser finns i 7 kap finanspolicy Ale kommunkoncern, fastställd av

kommunfullmäktige den 26 november 2012, KF § 173. En översyn pågår.

I undantagsfall finns bestämmelser om borgen för särskilda ärendetyper, såsom i

bestämmelser om bidrag till enskilda vägar, antagna av kommunfullmäktige den 28 april

1997, Kf § 50.

Remissyttrande

Samråd har skett med ekonomiavdelningen.

Behandlad enligt MBL

Medbestämmandelagen är ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

När förvaltningen lägger fram ett förslag till omarbetad finanspolicy kommer

borgensbestämmelsernas innehåll att prövas i sak.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att generella bestämmelser om borgen är väl placerade i
finanspolicyn och fortsättningsvis bör ligga kvar i denna. Det är enligt förvaltningens mening
en fördel att inte skapa ytterligare ett styrdokument speciellt för föreningar.

Översyn av de generella bestämmelserna om borgen bör enligt förvaltningens uppfattning

avvakta ett förslag till ny finanspolicy.
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1 INLEDNING 

1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING 

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen 
och de kommunala företagen inom följande finansiella områden: 
 

 beslutanderätt, organisation  
 koncernsamordning av finansverksamheten 
 likviditetsplanering 
 placering 
 utlåning  
 upplåning och leasing 
 försäkringsinstrument 
 borgen och garantier 
 styrning och rapportering 

 
Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige ska 
fastställa enligt 8 kap 3 § Kommunallagen, inklusive 3 a § vilken avser pensionsmedel. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges delegation ska kommunstyrelsen fastställa en särskild 
delegeringsordning som utvisar vilka personer som inom det finansiella området har rätt att 
ingå och påteckna avtal mm för kommunens räkning. 

1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN 

Denna finanspolicy gäller tillsvidare och ska vid behov omprövas av kommunfullmäktige. I 
kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansierings- och 
balansbudgets, olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser, anslagspreciseringar mm. 
Den finansiella verksamheten ska anpassas efter de beslut som fattats i 
kommunfullmäkti
finanspolicyn. Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen också pröva om 
kommunfullmäktige ska föreläggas förslag till revideringar av finanspolicyn. 

1.3 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN 

Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt 
kommunkoncernens upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen 
placeras så att god avkastning erhålls. 
 
Kommunkoncernens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa 
koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
 
Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag 
och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. 
 
Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i 
kommunen och dess företag blir effektiv. 
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Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att 
uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 

1.4 ORGANISATION AV FINANSFÖRVALTNINGEN 

1.4.1 Kommunen och de kommunala bolagen 

För att hantera koncernens ekonomi effektivt ska kommunen på det sätt och inom de ramar 
som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de enheter som 
ingår i kommunkoncernen. 
 
Samordningen mellan kommunen och de kommunala företagen regleras förutom i denna 
policy, i kommunallagen, i de närmare riktlinjerna för respektive företag och i ägardirektiv 
till företagen. För företagen hänvisas i övrigt till Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser. 
 
I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt 
bestämmande inflytande. Företagen förtecknas i bilaga 1. 

1.4.2 Fördelning av ansvar och befogenheter 

1.4.2.1 Övergripande 

För den kommunala koncernen ska följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla för 
den finansiella verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige 

 årsbudget för kommunen 
 kommunstyrelsens reglemente 
 investeringsfinansiering för kommunen i samband med 

fastställandet av budget 
 ramar för kommunens upplåning 
 kommunal borgen 
 kommunkoncernens finanspolicy 
 ägardirektiv för de egna företagen 
 ramar för upplåning i utländsk valuta 
 långfristig utlåning 

 

Kommunstyrelsen/Bolagsstyrelsen 
 organisation och rutiner för finansverksamheten 
 tillämpningsföreskrifter som ingår i policyn 
 fördelning mellan kort och långfristig finansiering 
 fördelning mellan lån med rörlig kontra fast ränta 
 upplåning i utländsk valuta 

 
 
Ekonomichef 
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 ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den 
finansiella verksamheten på de sätt och inom de ramar som 
kommunstyrelsen beslutar 

 genom kontinuerlig och aktiv medelshantering minska 
kapitalbindningen och åstadkomma lägre finansieringskostnader 
och därmed bidra till ett förbättrat finansnetto i koncernen 

 ansvara för att finanspolicyn är uppdaterad 
 ansvara för att finanspolicyn följs 
 operativt utföra de lånebeslut som finns 
 placering av kommunens likviditet 
 lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella 

utvecklingen och ställningen, om fattade finansiella beslut 
grundade på delegation samt i övrigt hos styrelsen initiera frågor 
inom det finansiella området. 

 
Ekonomiavdelningen 

 löpande korta krediter 
 förmedlade korta krediter och inlåning från kommunens företag 
 den koncerntotala likviditetsplaneringen och uppföljningen 
 administrationen av löpande finansierings- och placeringsavslut 
 bokföringen och penningtransaktionerna 
 betalningssystemet samt administration 
 samordning av koncernens betalningsströmmar genom 

koncernkonto 
 underlag för budgetering av låneverksamheten liksom 

årsredovisningsunderlag för lån, borgen och andra 
ansvarsförbindelser. 

 
Ägarsamråd 

 Strategiska frågor rörande kommunkoncernens finansiella 
verksamhet skall förankras i en rådgivande samarbetskommitté med 
representanter från kommunstyrelsen och från kommunens företag. 
I ägarsamrådet ingår kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunchef, ekonomichef och bolagens presidium, vd och 
ekonomichef. Ägarsamråd hålls tre gånger varje år i anslutning till 
varje nytt tertial. På samrådet behandlas frågor av gemensamt 
intresse. Exempel på sådana frågor är koncernens 
likviditetsutveckling, prognoser över räntans utveckling, 
förändringar i lånestocken och placering av kommande lån liksom 
riskanalys och andra frågor av gemensamt intresse för koncernen. 

 
Den kommunala  Följer i sin verksamhet reglerna i den finansiella policyn, 
förvaltningen reglementen och delegationsbeslut. 
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De kommunala  I kommunkoncernens företag ska upprättas en företags- 
företagen specifik finanspolicy som ska baseras på den kommun-

koncerngemensamma policyn och på gällande ägardirektiv och 
avtal. Policyn ska antas av respektive företagsstyrelse. Respektive 
styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella 
verksamhet och risker enligt Aktiebolagslagen (ABL). 

 
Ekonomichefen är ansvarig för verksamheten vid kommunens finansfunktion och leder 
arbetet efter de riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
beslutar. Detta innebär också att samtliga finansfrågor som behandlas av kommunens 
politiska organ ska vara beredda av ekonomichefen. 
 
Alla beslutsbefogenheter på finansområdet, som tilldelas inom ekonomiavdelningen, ska 
vara dokumenterade. Om ekonomichef eller assistent är frånvarande ska alltid en ersättare 
utses. 

1.4.2.2 Koncernkonto 

För att effektivisera penning hanteringen ska samtliga saldon och likvidströmmar i 
kommunkoncernens olika enheter vara samordnade i räntebärande koncernkonto. 

1.4.2.3 Extern förvaltning av kommunens och ingående företags medel  

I de fall extern förvaltning förekommer, ska skriftligt avtal upprättas mellan kommunen och 
i kommunkoncernen ingående företag och den externa förvaltaren. Avtalen ska utformas så 
att den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunkoncernens finanspolicy. 
Extern förvaltning ska godkännas av kommunstyrelsen respektive bolagsstyrelsen. 

1.4.2.4 Förvaltning av andra organisationers medel  

Vid förvaltning av annan organisations (t ex donationsmedel) medel ska skriftligt avtal om 
förvaltningen upprättas. Detta avtal gäller då istället för finanspolicyn. Kommunen eller i 
kommunkoncernen ingående företag får inte åta sig förvaltningsuppdrag som innebär att 
risktagandet eller utfästelsen går utöver kommunkoncernens finanspolicy. Förvaltning av 
andra organisationers medel ska godkännas av kommunstyrelsen alternativt 
bolagsstyrelsen. 
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2 LIKVIDITETSFÖRVALTNING 

2.1 LIKVIDITETSPLANERING 

För att nå en effektiv penning hantering ska likviditetsplaneringen för hela 
kommunkoncernen vara samordnad. För att denna ska bli så korrekt som möjligt, ska 
förvaltningen och koncernföretagen upprätta egna likviditetsplaner. Likviditetsplanerna ska 
uppdateras på tider som kommunens ekonomiavdelning bestämmer. Härutöver rapporteras, 
utan anmaning, större förväntade avvikelser i penningflödet. Förvaltningens och 
koncernföretagens planer sammanställs i en gemensam likviditetsplan för 
kommunkoncernen. Denna ska översiktligt omfatta in- och utbetalningar för de närmaste 
tolv månaderna. Innevarande kvartal detaljplaneras. Förvaltningen och koncernföretagen 
(övergripande) ska löpande (minst månadsvis) i den koncerngemensamma likviditetsplanen 
kvittera verkställda in- och utbetalningar. 
 
Likviditetsplaneringen ska 
 ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt, 
 utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida medel. 

2.2 BETALNINGSBEREDSKAP 

Ekonomiavdelningen ska tillse att det i kommunkoncernen finns en tillfredsställande 
betalningsberedskap, vilken ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt 
bemyndigande om upptagande av kortfristiga krediter. 
 
Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s kontanter eller 
sådana tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter. Inom ramen för 
likviditetsförvaltningen ska bundna placeringar överstigande ett år ej ske. 
 

2.3 AVSÄTTNING AV LIKVIDA MEDEL FÖR FRAMTIDA ÄNDAMÅL 

Kommunen kan avsätta medel för pensionsutbetalningar eller andra framtida åtaganden. 
Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med budgeten om hur stor del av 
likviditeten som skall avsättas för framtida ändamål. 
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3 RISKER 

3.1 DEFINITION AV RISKER 

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. 
En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera eller parera 
risker. Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter till ett rationellt hanterande av 
risker med beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 
 
Några av de risker som kan identifieras är: 
 
 valutarisk - värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor 

Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Endast 
placeringar i svensk valuta får förekomma såvitt inte kommunfullmäktige beslutat 
annorlunda. Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Om 
upplåning sker i utländsk valuta ska valutarisken omedelbart försäkras bort. 
 
 ränterisk  en förändring av det allmänna ränteläget som kan påverka kommunens 

räntekostnader i negativ riktning. 
Ränte- och kursriskerna begränsas dels genom begränsningar av vilka instrument som är 
tillåtna dels genom begränsning av bindningstider. 
 
 kreditrisk - motpartsrisk  risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser 

Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs eller att 
godtagbara säkerheter lämnas. Detta delegeras till styrelsen att reglera i 

n. 
 
 likviditetsrisk  risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig 

kostnadsökning 
 Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering och val av 
placeringsformer/värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras/säljas. Löptiden på 
placerade medel ska anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång 
sikt i enlighet med likviditetsplanen. 
 
 finansieringsrisk  risken att likvida medel inte kan lånas upp utan påtaglig 

kostnadsökning 
 
En del av dessa risker kan begränsas genom att använda derivatinstrument= 
försäkringsinstrument. Dessa instrument får endast användas för att skydda en reell 
underliggande placering/upplåning. Omfattning och inriktning delegeras till 
kommunstyrelsen att reglera i  
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4 TILLGÅNGAR 

4.1 ALLMÄNT 

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkonto så att kommunkoncernens 
ut- och ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. 
 

Kravet på god säkerhet i kommunkoncernens medelsplacering, innebär bl a att kredit-, 
ränte- och likviditetsrisker ska undvikas eller minimeras. 
 

Vid placering av kommunkoncernens medel ska därför sådana former väljas att kravet på 
lågt risktagande tillgodoses och att  med beaktande av detta  bästa möjliga förräntning 
eftersträvas. 
 

Vid placering av medel ska minst tre banker/finansinstitut tillfrågas om placeringsvillkor 
innan placering verkställs. 

4.2 KORTFRISTIG UTLÅNING 

Kortfristig utlåning d v s placering av överskottslikviditet eller vidareutlåning av kortfristig 
upplåning, ska ske med beaktande av kravet på godtagbar kreditrisk och med 
hänsynstagande till övriga risker och likviditetsaspekter av sådana placeringar. Högsta 
möjliga avkastning ska eftersträvas inom ramen för finanspolicyns riskbegränsningar. 
 

Kommunstyrelsen 
limiter som får utnyttjas. Värdepapper ska förvaras hos bank eller hållas i eget förvar. 

4.3 LÅNGFRISTIG UTLÅNING 

Långfristig utlåning får ske till av kommunen majoritetsägda bolag inom av 
kommunfullmäktige fastställda ramar på det sätt som kommunstyrelsen beslutar. Övrig 
långfristig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges särskilda beslut. 

4.4 SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR PLACERINGAR SOM AVSER LÅNGFRISTIGA ÄNDAMÅL 

Kommunfullmäktige kan fastställa att viss del av likviditeten skall användas för långfristiga 
ändamål t ex för framtida pensionsutbetalningar och därför ska placeras enligt andra regler 
än vad som gäller för likvida medel enligt ovan. 
 

4.5 EXTERN FÖRVALTNING AV KOMMUNENS MEDEL 

Om kommunala medel ska förvaltas av extern förvaltare ska särskilda avtal upprättas 
mellan kommunen och den externa förvaltaren. Av avtalet ska framgå att kommunens 
medel ska förvaltas i enlighet med den finanspolicy kommunfullmäktige har beslutat. 
Av avtalet ska också framgå att likvida medel ska behandlas som klientmedel för att 
kommunen inte ska ta någon kreditrisk. 
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5 SKULDER 

5.1  ALLMÄNT 

Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga 
kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap. 
 

Vid upplåning och skuldförvaltning ska kravet på låg risk beaktas och lägsta möjliga 
finansieringskostnader eftersträvas vid den valda risknivån. 
 

Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst är 
inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms 
vara lämplig för senare finansiering. 
 

Pantsättning av viss utvald tillgång får inte urholka bolagens säkerhetsmassa och därmed 
försvåra kommunkoncernens framtida upplåningsmöjligheter. 
 

Nya former av upplåning prövas i kommunstyrelsen eller bolagsstyrelsen före användning. 
 

För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrensen i upplåningen upprätthållas. 
Kommunkoncernens enheter får inte sluta långfristiga kreditavtal som undanröjer 
konkurrensen mellan olika långivare. Vid upphandling bör förfrågan ske hos minst tre 
kreditinstitut. Undantag får göras vid befarade stora ränterörelser. 

5.2 KORTFRISTIG UPPLÅNING 

Kommunens kortfristiga upplåning, vilket innebär upplåning med en löptid inte 
överstigande ett år ska handläggas av ekonomiavdelningen. Upplåningen får ske genom: 
 lån från kommunens majoritetsägda bolag 
 upplåning i bank eller finansinstitut 
 lån på annat sätt eller från annan enligt kommunstyrelsens beslut 

 

Löptid och räntebindningstid för kortfristig upplåning ska bestämmas med hänsyn till 
gällande regler angående ränteriskbegränsning och aktuell likviditetsprognos. 
Överskottslikviditeten ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter 

5.3 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING 

Långfristig upplåning för kommunens eget behov, varmed menas upplåning med en löptid 
längre än ett år, ska ske enligt denna policy. På delegering från kommunstyrelsen fattar 
ekonomichefen beslut, väljer finansieringsinstrument, långivare samt när i tiden 
transaktionen ska genomföras. 
 

Vid långfristig upplåning ska kommunkoncernens externa aktiviteter samordnas. 
Ekonomiavdelningen ska informeras om förestående behov i god tid. 
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I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av 
kommunens långfristiga nyupplåning som ska gälla för budgetåret. 
 

Vid behov av långfristig upplåning till kommunen ska medel avsedda för framtida 
pensionsutbetalningar i första hand tas i anspråk genom återlån. Dessa återlån ska i 
pensionsportföljen betraktas som räntebärande värdepapper. Redogörelse lämnas i 
förvaltningsberättelsen. 

5.4 FINANSIELL LEASING 

Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna 
policy. Leasingavtal ska enbart tecknas när det är totalekonomiskt lönsamt. Leasingavtal 
för kommunen ska godkännas/tecknas av upphandlingschef i samråd med ekonomichef och 
för bolagen av verkställande direktören. 
 

6 DERIVATINSTRUMENT  FÖRSÄKRINGSINSTRUMENT 
 
Ekonomichefen får ingå sedvanliga, på de svenska och internationella finansmarknaderna 
förekommande avtal, i syfte att minska och/eller sprida de med placeringen/upplåningen 
eventuellt förekommande riskerna. 
 

Instrumenten får enbart användas för att skydda en reell underliggande placering/upplåning. 
Motparten ska vara godkänd enligt kommunstyrelsens beslut. 
 

Vid stora ränte- och valutarörelserna på marknaden kan det vara lämpligt att via 
derivatmarknaderna kunna hantera ränte- och valutarisken utan att det påverkar portföljens 
förfallostruktur. Med derivatkontrakt avses alla typer av swappar, terminer och optioner. 
Derivathanteringen ska ske utifrån klart fastställda risklimiter. Kommunfullmäktige 
delegerar till kommunstyrelsen att besluta om dessa limiter. Risklimiterna ska fastställas 
utifrån kommunens och bolagens totala räntekostnad, lånevolym. 
 
 

7 BORGEN OCH GARANTIER 

7.1 LÅNTAGARE OCH ÄNDAMÅL 

Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige eller på delegation av 
kommunstyrelsen. Borgen kan lämnas för lån till investeringar i byggnader och anlägg-
ningar. 
 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till företag ingående i 
kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 
Kommunfullmäktige fastställer årligen eller vid behov ett totalt rambelopp för 
borgensåtagande för kommunens majoritetsägda bolag. Borgen till majoritetsägda bolag 
skall på begäran från bolaget ges inom beslutade borgensramar avseende nyupplåning, 
refinansiering och omstrukturering av befintliga lån. Uttagna pantbrev i sådana  
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fastigheter för vars lån kommunen gått i borgen kan förvaras hos bolaget men en 
förteckning över dessa pantbrev skall årligen i samband med årsbokslutet tillställas 
ekonomiavdelningen. 
 

Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för verksamheten/aktiviteten 
och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för finansiering. Kommunens 
risktagande ska vägas mot den allmännytta borgen medför. 
 

Beslutsunderlag i ett borgensärende som inte avser ett av kommunen majoritetsägt bolag 
ska innehålla: 

 Investerings- och/eller driftskalkyler 
 Klargöra möjligheten för kommunen att infordra någon säkerhet för 

borgensåtagandet 
 Åtagandets storlek relaterat till kommunens finansiella ställning 
 För bolag, organisationer och övriga utanför kommunsfären inhämtas 

kreditupplysning 
 

När beslutet, att medge kommunal borgen, har vunnit laga kraft, får underskrift av 
handlingar ske. 
 

Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens reglemente och särskilda beslut om 
firmatecknare. 

7.2 SÄKERHET 

Kommunen ska vid borgensprövningen föreskriva om säkerhet för att skydda sitt 
risktagande i samband med borgensåtagandet. Finns obelånade pantbrev i fast egendom 
ska dessa pantsättas hos kommunen. Finns inga uttagna pantbrev ska borgenstagaren 
förbinda sig att inte öka belåningen av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av 
kommunen. 

 

kommunen kräva löpande rapportering, vilken anpassas för varje specifikt fall. 
 

Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med 
borgenslån är försäkrade. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål 
villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla investeringsobjektet försäkrat under 
hela den tid borgen ska gälla. Kommunen kan också vid önskemål om kommunal borgen 
ställa som villkor att andra typer av säkerheter ska lämnas till kommunen eller att 
kommunen genom avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (t ex pantbrev i 
egendomen). 
 

Avkrävs något bolag garantier eller annan form av säkerhet ska ekonomiavdelningen alltid 
informeras. 
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I de fall kommunen har infriat ett borgensåtagande ska kommunens möjlighet att utnyttja 
sin regressrätt alltid utnyttjas så långt det är möjligt. 
 

7.3 BORGENSAVGIFT 

Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessutom innebär åtagandet ökade administrativa 
kostnader av olika slag. För kommunens helägda bolag utgår en årlig borgensavgift på 
nyttjad borgen. Kommunfullmäktige fastställer avgiften i samband med beslut om 
nästkommande års budget. Avgiften beräknas och debiteras tertialvis i efterskott. 
Kommunfullmäktige fastställer vid övriga borgensbeslut i varje enskilt ärende om en årlig 
borgensavgift ska tas ut för att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. 

7.4 REDOVISNING AV BORGENSÅTAGANDEN 

I kommunens årsredovisning ska kommunens borgensåtaganden tydligt redovisas fördelat 
per kategori låntagare. 
 
 
8 STYRNING OCH RAPPORTERING  

8.1 STYRNING 

För att fastställa likviditetsflödet inom kommunkoncernen ska kommunen och bolagen 
upprätta likviditetsbudgets. Dessa sammanställs av ekonomiavdelningen enligt punkt 2 
ovan. 
 

Bolagen ska fortlöpande samråda med ekonomiavdelningen i finansiella frågor och i god 
tid informera ekonomiavdelningen om upplånings- och placeringsbehov. 

8.2 KONTROLL, RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 

Kommunen ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och 
utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en ändamålsenlig organisation, klara 
rutiner och ett fungerande kontrollsystem. 

8.2.1 Kontroll 

För att åstadkomma intern kontroll ska administrationen av löpande finansieringsavslut, 
handhavande av aktuell dokumentation  reverser, avtal, borgensförbindelser  bokföring 
av ingångna avtal, överföring av pengar mellan långivare, kommunala företag, 
placeringsinstitut, banker och kommunen handhas av ekonomiavdelningen. 
 

Vidare ska förutom behörig person som genomfört en affär ytterligare en person kontrollera 
att affären är i överensstämmelse med finanspolicyn och riktlinjedokumentet. 
 

Vid finansiella transaktioner ska delegeringar och attesträtter vara upprättade samt 
kontinuerligt vid behov uppdateras. Dessa delegeringar ska registreras och arkiveras hos 
ekonomiavdelningen. Delegeringarna/fullmakterna ska distribueras till aktuella parter med 
behov av dessa. 
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Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. Ekonomiavdelningen ska vid 
dessa affärer ansvara för att korrekta redovisningsunderlag upprättas samt att dessa 
transaktioner registreras. 
 

Samtliga handlingar från affärsmotpart ska efter genomförd affär adresseras till 
ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen ska kontrollera att inregistrerade uppgifter i 
redovisningen samt finanssystemet överensstämmer med villkoren på erhållet underlag. 
 

Ekonomiavdelningen svarar också för betalning av räntor och förfallna skulder för 
kommunens lån, för underreverser för förmedlade lån, för all reversförvaring samt för 
betalningsbevakning av utlämnade lån och förmedlade lån till kommunens företag. 
Ekonomiavdelningen svarar också för att reverser och säkerheter återlämnas vid lösen av 
kommunens lån och utlämnade lån. 
 

Assistenten vid internkontrollfunktionen vid ekonomiavdelningen åläggs en 
rapporteringsskyldighet direkt till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 
kommunens revisorer respektive ordförande i bolagsstyrelsen och bolagets revisorer om 
misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle uppkomma. 

8.2.2 Rapportering 

I ägarsamrådet behandlas koncernens likviditet, ränteutveckling, förändringar i lånestocken 
och placering av kommande lån liksom riskanalys, köp och försäljning och andra frågor av 
gemensamt intresse för koncernen. 
 

För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör medelsförvaltningens 
utveckling, ska ett väl fungerande rapportsystem finnas. Kommunens och bolagens 
placerings- och låneportföljers sammansättning samt den finansiella riskexponeringen i 
övrigt ska regelbundet och minst en gång per tertial rapporteras till kommunstyrelsen. 
Rapporteringen ska separat redovisa kommunen och koncernen. Avvikelser från fastlagd 
policy ska snarast rapporteras. Ekonomiavdelningens verksamhet ska löpande granskas av 
externa revisorer. 

 

9 KOMMUNSTYRELSENS KOMPLETTERANDE ANVISNINGAR 
Kommunstyrelsen fastställer detaljerade anvisningar för den löpande verksamheten. 

 

10 ÖVERGÅNGSREGLER 
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som 
behandlas i denna policy upphävs. 
 

Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, utlåning 
eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras ej 
under återstående avtalstid. Beträffande kommunens borgensåtagande för de egna bolagens 
lån fastställer kommunfullmäktige i samband med den årliga omprövningen av 
borgensramen de villkor som ska gälla. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 

Förteckning över företag som i detta sammanhang skall anses ingå i 
kommunkoncernen och därför omfattas av finanspolicyn. 
 
FÖRETAG     ÄGARANDEL 
 
AB ALEBYGGEN    100 % 
SKÅ-DAL 31:3    100% 
ALE UTVECKLING AB   100 % 
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Sektor kommunstyrelsen
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SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 2021 - Uppföljning av granskning av hur

kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen

2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar revisionens granskning och beslutar att godkänna förvaltningens

svar avseende uppföljning av granskning om hur kommunen arbetar för att säkerställa

kompetensförsörjningen 2019 och sända svaret till kommunrevisionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en

revisionsrapport för att följa upp granskningen av hur kommunen arbetat för att säkerställa

kompetensförsörjningen 2019. Syftet med uppföljningen är att bedöma hur kommunstyrelsen

har arbetat vidare utifrån revisionsrapportens rekommendationer och kommunstyrelsens svar

på rapporten. I kommunstyrelsens svar till revisionen framgår vilka åtgärder som avses att

vidtas samt vilka verksamheter som har ansvar att genomföra åtgärderna. Svar på frågorna

som revisorerna har ställt finns sammanställda i detta tjänsteutlåtande.

Malin Olsson

HR-chef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Frågor till kommunstyrelsen - Uppföljande granskning av hur kommunen arbetar för att

säkerställa kompetensförsörjning

Granskningsrapport Ale kommun - Uppföljning granskning av kompetensförsörjning

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Revisorerna

Ärendet

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 13 december 2021 antagit revisionsrapport som

utgör underlag till detta tjänsteutlåtande. Den uppföljande granskningens syfte har varit att

bedöma hur kommunstyrelsen har arbetat vidare utifrån tidigare granskningens

rekommendationer samt kommunstyrelsens svar på granskningen.

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder

utifrån merparten av ställda rekommendationer. Vi noterar att arbete pågår kopplat till flera av

rekommendationerna. Den rekommendation som kvarstår är:

· Att avgångssamtal och avgångsenkäter alltid genomförs i samband med att

medarbetare och chefer väljer att avsluta sin anställning samt att denna information

aggregeras och blir ett underlag till utvecklingsarbetet. Förtydliga ansvar och roller i

detta arbete.

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 13 mars 2022 erhålla svar från

kommunstyrelsen på nedan frågeställningar med anledning av granskningen.

· Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som

redovisas i rapporten?

· När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara

genomförda?

· Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra

beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

Genom detta tjänsteutlåtande lämnas följande svar på frågorna som ställts:
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1. Chef genomför avslutningssamtal med samtliga medarbetare som slutar – mall finns i

HR handboken.

2. Varje medarbetare som slutar får besvara en anonym enkät – denna skickas ut via mail

av löneenheten när uppsägningsblanketten registreras i personalsystemet.

a. Sammanställning görs av den statistik som framkommer av den anonyma

enkäten.

b. Förvaltningsledningen får en gång om året en sammanfattning av hela

kommunens statistik som den digitala enkäten genererat. Förvaltningledningen

tar ställning till eventuella åtgärder som bedöms tilllämpliga och förankras

med HR-avdelningen.

c. Samtliga sektorledningar får en gång om året en sammanfattning av

kommunens totala resultat samt sektorns statistik som den digitala anonyma

enkäten genererat.

3. Avslutningssamtal kan komma att hållas med nyckelfunktioner av HR-specialist.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Riktlinje för kompetensförsörjning, KS-HR.2021.272

Remissyttrande

Ärendet har inte skickats på remiss.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Förvaltningsledningen får en gång om året en sammanfattning av statistiken som den digitala
anonyma avslutsenkäten genererat.
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Förvaltningens bedömning

Chef ska genomföra avslutningssamtal med samtliga medarbetare som avslutar sin tjänst i

kommunen. Dessa medarbetare får också besvara en anonym enkät som skickas ut via mail av

löneenheten när uppsägningsblanketten registreras i personalsystemet. Därefter görs en

sammanställning av den statistik som framkommit av den anonyma enkäten.

Förvaltningsledningen får en gång om året en sammanfattning av hela kommunens statistik

som den digitala enkäten genererat. Förvaltningledningen tar ställning till eventuella åtgärder

som bedöms tilllämpliga och förankras med HR-avdelningen.Samtliga sektorledningar får en

gång om året en sammanfattning av kommunens totala resultat samt sektorns statistik som

den digitala anonyma enkäten genererat. Avslutningssamtal kan komma att hållas med

nyckelfunktioner av HR-specialist.
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Revisionen genomförde under 2019 en granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen. Revisionen bedömde att kommunstyrelsen inte 

säkerställt ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning. Granskningen resulterade i 

flertalet rekommendationer vilka kommunstyrelsen bör vidta åtgärder utifrån.  

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna i Ale kommun i samband med sin risk- och 

väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med 

anledning av revisionens tidigare rekommendationer och iakttagelser. Ansvarsgrunder som är 

aktuella i denna granskning är bland annat risker för bristande styrning, uppföljning och 

kontroll.  

1.2. Syfte  

Syftet med uppföljningen är att bedöma hur kommunstyrelsen har arbetat vidare utifrån 

revisionsrapportens rekommendationer och kommunstyrelsens svar på rapporten.   

Utifrån syftet ställs följande revisionsfrågor:  

► Vilka åtgärder har kommunstyrelsen vidtagit sedan granskningen?  

► Har åtgärderna resulterat i att tidigare brist är avhjälpt? 

1.3. Metod 

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågeställningar. Sektor 

kommunstyrelse har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. Information rörande 

dokumentation finns i bilaga 1.  

1.4. Avgränsning 

Uppföljningen begränsas till granskningen av hur kommunen arbetar för att säkerställa 

kompetensförsörjningen som revisionen genomförde under 2019. 
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2. Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning 

Syftet med granskningen 2019 var att granska hur kommunen arbetar för att säkerställa 

kompetensförsörjningen. Granskningens sammanfattande bedömning var att kommun-

styrelsen inte på ett tillfredställande sätt arbetar med kommunens kompetensförsörjning.  

Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:   

► Påbörja ett arbete med att se över samt tydliggöra roller och ansvarsfördelning inom 

ramen för HR:s respektive verksamheternas ansvar vad gäller personalfrågor.  

► Ta fram kommungemensam kompetensförsörjningsplan. 

► Säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner vart framtaget material kring strategiska 

områden finns dokumenterade för att undvika risk av förlorat material vid hög 

chefsomsättning.  

► Säkerställa att det finns tillfredsställande mål och mått för att följa upp personalnyckeltal 

på ett systematiskt sätt och att det finns rutiner för hur/när åtgärder ska göras. 

Tydliggöra vem som har ansvar och roller i detta arbete 

► Att ta fram och utvärdera lämpligt arbetssätt för att följa upp med medarbetarna om hur 

deras arbetsuppgifter har förankring med de politiska målen och verksamhetens 

uppdrag för att öka motivationen. 

► Att avgångssamtal och avgångsenkäter alltid genomförs i samband med att 

medarbetare och chefer väljer att avsluta sin anställning samt att denna information 

aggregeras och blir ett underlag till utvecklingsarbetet. Förtydliga ansvar och roller i 

detta arbete. 

► Att personalbehov identifieras och följs upp på kort och lång sikt av verksamheterna 

kontinuerligt under året och att HR-avdelningen skapar riktlinjer för hur detta ska följas 

upp och åtgärdas. 

► Att prioritera arbetet med introduktion för framförallt nya chefer på grund av hög 

personalomsättning för chefer. 

► Att kommunstyrelsen, i samråd med övriga nämnder, överväger behovet av en strategi 

för kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket/attraktiv arbetsgivare. 

► Att kommunens arbetsgivarvarumärke som arbetsgivare (att vara en attraktiv 

arbetsgivare) ges ökad prioritet i det fortsatta arbetet med 

personalförsörjningsfrågorna. 

2.1. Uppföljning av vidtagna åtgärder per rekommendation  

Nedan beskrivs för varje rekommendation kommunstyrelsens svar på granskningen 2019 samt 

vidtagna åtgärder.  

 

2.1.1. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning vad gäller personalfrågor  

I granskningen 2019 framgick att det saknades en dokumenterad och tydliggjord roll- och 

ansvarsfördelning. HR:s roll var inte tydligt definierad vilket skapade missförstånd bland chefer 

om vad HR arbetade med.  

[Rekommendation: Påbörja ett arbete med att se över samt tydliggöra roller och ansvars-

fördelning inom ramen för HR:s respektive verksamheternas ansvar vad gäller personalfrågor]  
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► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att kommunen hade 

påbörjat ett arbete med att ta fram en HR-handbok. Genom handboken skulle 

processer och ansvarsfördelning tydliggöras mellan HR och verksamheterna. 

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att HR-handboken har färdigställts 

och är publicerad på intranätet. Handboken täcker samtliga delar av personalområdet, ett av 

dessa är kompetensförsörjning. HR-handboken inkluderar en riktlinje gällande 

kompetensförsörjning som anger nedan ansvarsfördelning: 

► Chefer ska leda och driva kompetensförsörjningsarbetet i den egna verksamheten. Chefer 

ansvarar för att uppmuntra och ge medarbetare möjlighet till kompetensutveckling. 

Diskussionen kring kompetensutveckling ska lyftas av chef vid medarbetarsamtal.  

► Medarbetare ansvarar för att vara delaktig i den egna och i verksamhetens utveckling.  

► HR är processägare för kommunövergripande kompetensförsörjningsarbete. HR ansvarar 

för stöd och utveckling i arbetet, däribland riktlinjer och rutiner samt omvärldsbevakning. 

HR ansvarar även för att löpande uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet genomförs. 

Bedömning 

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att roll- och 

ansvarsfördelningen mellan HR och verksamheterna har tydliggjorts genom HR-handboken. 

 

2.1.2. Ta fram kommungemensam kompetensförsörjningsplan 

 I granskningen 2019 framgick att det saknades en kommungemensam kompetens-

försörjningsplan. Enligt granskningen hade inte kommunstyrelsen i tillräckligt stor utsträckning 

säkerställt riktlinjer för kommunens kompetensförsörjning.  

[Rekommendation: Ta fram en kommungemensam kompetensförsörjningsplan]  

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att en kommun-

gemensam kompetensförsörjningsplan hade påbörjats. Fyra kriterier listades för dess 

utformning och innehåll: planen skulle baseras på en analys av kompetensförsörj-

ningsarbetet, definiera prioriterade arbetsgrupper, ange centrala problem samt 

åtgärder. Respektive sektor skulle analysera nuvarande kompetens samt kortsiktiga 

och långsiktiga behov. HR skulle ge förslag på kompetensförsörjningsplan våren 2021.  

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att en kommun-gemensam 

kompetensförsörjningsplan har tagits fram för år 2021–2023. Av planen framgår att syftet är 

att skapa en tydlig bild av nuläget och framtida behov i kommunen. Planen svarar till de fyra 

kriterier som listades i svar på tidigare granskning.  

Sektorn uppger att implementering av planens strategier och åtgärder pågår. Planen uppges 

vara förankrad i verksamhet, politik och arbetstagarorganisationer. HR-avdelningen ansvarar 

för att var tredje år revidera kompetensförsörjningsplanen. 

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att en 

kommungemensam kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Strategier och åtgärder 

implementeras och planen är förankrad i verksamhet, politik och i arbetstagarorganisationer.  
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2.1.3. Riktlinjer kring dokumentation av framtaget material 

I granskningen 2019 framgick en risk att materialet som reglerade kompetensförsörjning inte 

var tillgängliggjort, känt eller efterlevdes på grund av tidigare personal- och chefsomsättning.  

[Rekommendation: Säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner vart framtaget material kring 

strategiska områden finns dokumenterade för att undvika risk av förlorat material vid hög 

chefsomsättning]  

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att information rörande 

krav på dokumentation och var handlingar ska arkiveras för att inte försvinna vid 

eventuella chefsbyten ska framgå i HR-handboken.   

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att rutiner och riktlinjer kring 

arkivering och diarieföring har tagits fram genom dokumentet Riktlinjer för arkivvård och 

informationsförvaltning. Riktlinjerna syftar till att fastställa hur arkiv och handlingar ska 

hanteras och redovisas. HR erbjuder även utbildningar för chefer kring dokumentation. 

Material uppges idag behandlas på ett sätt som gör att mycket lite material förloras. Arbetet 

med detta pågår dock fortsatt.  

Bedömning   

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att rutiner 

och riktlinjer kring arkivering har tagits fram.  

 

2.1.4. Mål och mått gällande personalnyckeltal  

I granskningen 2019 framgick att personalomsättningen var hög, särskilt bland chefer. Det 

bedömdes att kommunen borde följa personalnyckeltal för att minska personalomsättningen 

samt upprätta en åtgärdsplan för detta.  

[Rekommendation: Säkerställa att det finns tillfredsställande mål och mått för att följa upp 

personalnyckeltal på ett systematiskt sätt och att det finns rutiner för hur/när åtgärder ska 

göras. Tydliggöra vem som har ansvar och roller i detta arbete]  

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att rutiner för att följa 

upp personalnyckeltal i kommunens verksamhetssystem för uppföljning hade 

påbörjats innan granskningen. Arbete pågick för att få en mer strukturerad process 

kring personalnyckeltal.  

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att kommunen följer upp 

personalnyckeltal inom ramen för det verksamhetssystem som används vid uppföljningar. 

Utöver det har samtliga verksamheter tillgång till ett analysverktyg där bland annat 

sjukfrånvaro och personalomsättning redovisas löpande. Kommunen arbetar fortsatt aktivt 

med att utveckla uppföljningen och en konsult stödjer kommunen i den fortsatta utvecklingen.  

Bedömning  
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Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

personalnyckeltal följs upp i kommunens verksamhetssystem för uppföljning. Uppföljningen 

utvecklas fortsatt.  

 

2.1.5. Följa upp förankringen av medarbetares arbetsuppgifter i politiken  

I granskningen 2019 framgick att arbetet med att följa upp med medarbetarna hur deras 

arbetsuppgifter förankras i de politiska målen behövde utvecklas.  

[Rekommendation: Att ta fram och utvärdera lämpligt arbetssätt för att följa upp med 

medarbetarna om hur deras arbetsuppgifter har förankring med de politiska målen och 

verksamhetens uppdrag för att öka motivationen] 

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) angavs att förankringen av med-

arbetares arbetsuppgifter i poliska mål redan säkerställdes. Medarbetar- och löne-

samtal utgick från verksamhetens mål som i sin tur byggde på de politiska målen.  

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att arbetet med att följa upp med 

medarbetarna hur deras arbetsuppgifter är förankrade i de politiska målen har fortsatt fungera 

tillfredställande. Samtliga avdelningar eller enheter bygger sin avdelnings-/enhetsplan utifrån 

de politiska målen. Planen ligger sedan till grund för både individuella och gemensamma mål 

som tas upp i medarbetarsamtal. 

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

medarbetarnas arbetsuppgifter förankras i de politiska målen vid medarbetarsamtal.  

 

2.1.6. Genomför avgångssamtal och enkäter vid avslutad anställning  

I granskningen 2019 framgick att det inte fanns någon rutin som reglerade att avslutnings-

samtal ska genomföras, dokumenteras och analyseras när en medarbetare slutar. Det gjordes 

ingen samlad uppföljning av informationen som framkom i avslutningssamtalen.  

[Rekommendation: Att avgångssamtal och avgångsenkäter alltid genomförs i samband med 

att medarbetare och chefer väljer att avsluta sin anställning samt att denna information 

aggregeras och blir underlag till utvecklingsarbetet. Förtydliga ansvar och roller i detta arbete.] 

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att kommunen använde 

sig av Göteborgsregionens gemensamma avslutningsenkät. Underlag för avslutnings-

samtal fanns publicerat i ny HR-handbok för chefer. Verksamheten ansvarade för den 

information som framkom under avslutningssamtalen.  

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att kommunen fortsatt använder 

sig av Göteborgsregionens gemensamma avslutningsenkät. Enkäten följs inte upp på 

kommunövergripande nivå. Underlag för genomförande av avslutningssamtal finns i HR-

handboken. Respektive verksamhet ansvarar fortsatt för att analysera och lyfta vidare det som 

framkommer i avslutningssamtalen.  

Bedömning  



 

7 
 

Vår bedömning är att rekommendationen inte har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

informationen som framkommer i avslutningssamtal fortsatt stannar i den enskilda 

verksamheten och inte aggregeras för att bli ett underlag till utvecklingsarbetet.  

 

2.1.7. Identifiera och följa upp personalbehov kontinuerligt  

I granskningen 2019 framgick att kommunen inte hade en enhetlig helhetsbild över personal-

behovet på grund av hög personalomsättning inom HR och en nytillträdd kommunchef.  

[Rekommendation: Att personalbehov identifieras och följs upp på kort och lång sikt av 

verksamheterna kontinuerligt under året och att HR-avdelningen skapar riktlinjer för hur detta 

ska följas upp och åtgärdas] 

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att HR-avdelningen haft 

omsättning av personal och chefer vilket bidragit till att arbetet inte fortlöpt enligt plan 

de senaste fem åren. HR-avdelningen uppgavs nu ha en mer stabil organisation och 

bättre förutsättningar att arbeta strategiskt. 

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att personalbehov identifierats i 

den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. I planen analyseras behov och 

förslag till åtgärder presenteras. Åtgärder följs upp löpande och planen revideras vart tredje 

år. Varje sektor ska ha en kompetensförsörjningsplan som ska revideras årligen. Då planen 

nyligen togs fram har ännu ingen övergripande uppföljning skett.  

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

personalbehov identifieras i kompetensförsörjningsplaner som ska följas upp löpande.  

 

2.1.8. Prioritera arbetet med introduktion för nya chefer  

I granskningen 2019 framgick att kommunen planerade att utvidga introduktionsprogrammet 

för nya chefer mot bakgrund av den höga chefsomsättningen.  

[Rekommendation: Att prioritera arbetet med introduktion för framförallt nya chefer på grund 

av hög personalomsättning för chefer] 

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att kommunen redan 

hade ett gediget introduktionsprogram för nya chefer. Efter genomförd introduktion 

utvärderades innehåll och upplägg av deltagare både muntligt och via enkät. Arbetet 

med att förtydliga och förbättra introduktionsprogrammet för nya chefer pågick löpande.   

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att kommunen sedan 

granskningen 2019 har digitaliserat delar av chefsintroduktionen. Därtill har introduktionen 

förtydligats genom HR-handboken. Handboken innehåller ett avsnitt om introduktion med 

checklista för ny medarbetare och ny chef.  

Framöver planeras en kommunövergripande introduktion för medarbetare vilket ska underlätta 

chefernas arbete med introduktion. Kommunen uppges även ha börjat erbjuda samtliga chefer 
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grundutbildningar i flertalet HR-områden. Vidare är ett ledarutvecklingsprogram under 

framtagande och flera insatser för att stärka chefer pågår enligt uppgift.  

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att arbetet 

med att introducera nya chefer har utvecklats och förtydligats.  

2.1.9. Överväga en strategi gällande kommunens arbete med arbetsgivarvarumärke 

I granskningen 2019 framgick att arbetet med arbetsgivarvarumärket kunde stärkas om arbetet 

i större utsträckning bedrevs på en kommunövergripande nivå. Det bedömdes finnas behov 

av en kommungemensam strategi för att säkerställa att insatser sker långsiktigt och förmedlar 

en enhetlig bild av kommunen som arbetsgivare.   

[Rekommendation: Att kommunstyrelsen, i samråd med övriga nämnder, överväger behovet 

av en strategi för kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket/attraktiv arbetsgivare] 

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2020-04-06) framkom att ett av HR:s 

målområden var att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Detta genom ett tätt 

samarbete med kommunikationsavdelningen och sektorerna.  

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att strategier för 

arbetsgivarvarumärket ingår i kompetensförsörjningsplanen. Planen utgår från de strategier 

som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Ett område är attraktiv arbetsgivare, 

vilket fokuserar på att stödja medarbetares utveckling, stärka ledarskapet och att rekrytera 

bredare. Baserat på strategierna genomför kommunen aktiviteter såsom att kompetens-

utveckla befintlig personal, erbjuda praktikmöjligheter i kommunen samt se över 

arbetsuppgifter och yrkesroller för att bredda rekryteringen och använda kompetensen rätt.  

Bedömning 

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

kommunen har tagit fram strategier för arbetet med arbetsgivarvarumärket. Gemensamma 

aktiviteter är påbörjade. 

 

2.1.10. Ge arbetsgivarvarumärket ökad prioritet i arbetet med personalförsörjning  

I granskningen 2019 framkom att kommunen hade börjat inkludera arbetsgivarvarumärket i 

arbetet med personalförsörjning. Kommunen hade två övergripande mål gällande att vara en 

attraktiv arbetsgivare kopplat till arbetet med introduktion och friska och hållbara medarbetare.  

[Rekommendation: Att kommunens arbetsgivarvarumärke som arbetsgivare (att vara en 

attraktiv arbetsgivare) ges ökad prioritet i det fortsatta arbetet med personalförsörjnings-

frågorna] 

► Se kommunstyrelsens svar på rekommendation nio ovan.  

I svar på uppföljande frågor uppger sektor kommunstyrelse att kommunen medverkar i 

Göteborgsregionens nätverk kring attraktiv arbetsgivare. Nätverket syftar till att stötta 

kommunerna i arbetet med kompetensförsörjning. Det uppges även att kommunen är 
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representerat i branschråd och medverkar på mässor för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. 

Sedan granskningen har kommunen sett en positiv trend i antalet sökande till tjänster.  

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att arbetet 

med kommunens arbetsgivarvarumärke fortgår. Kommunen är delaktig i nätverk och 

branschråd och har sett en positiv trend rörande sökande till kommunens tjänster.  
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3. Sammantagen bedömning och slutsats  

3.1. Sammantagen bedömning  

Rekommendation Bedömning 

Påbörja ett arbete med att se över 

samt tydliggöra roller och ansvars-

fördelning inom ramen för HR:s 

respektive verksamheternas ansvar 

vad gäller personalfrågor.  

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att roll- och 

ansvarsfördelningen mellan HR och verksamheterna 

har tydliggjorts genom HR-handboken. 

 

✓ 

Ta fram kommungemensam 

kompetensförsörjningsplan. 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att en 

kompetensförsörjningsplan har tagits fram. 
✓ 

Säkerställa att det finns riktlinjer 

och rutiner vart framtaget material 

kring strategiska områden finns 

dokumenterade för att undvika risk 

av förlorat material vid hög 

chefsomsättning.  

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att rutiner och 

riktlinjer kring arkivering har tagits fram.  

 
✓ 

Säkerställa att det finns tillfreds-

ställande mål och mått för att följa 

upp personalnyckeltal på ett 

systematiskt sätt och att det finns 

rutiner för hur/när åtgärder ska 

göras. Tydliggöra vem som har 

ansvar och roller i detta arbete 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att personal-

nyckeltal följs upp i kommunens verksamhetssystem för 

uppföljning. Uppföljningen utvecklas fortsatt.  

 

✓ 

Att ta fram och utvärdera lämpligt 

arbetssätt för att följa upp med 

medarbetarna om hur deras arbets-

uppgifter har förankring med de 

politiska målen och verksamhetens 

uppdrag för att öka motivationen. 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att medarbetarnas 

arbetsuppgifter förankras i de politiska målen vid 

medarbetarsamtal.  

 

✓ 

Att avgångssamtal och avgångs-

enkäter alltid genomförs i samband 

med att medarbetare och chefer 

väljer att avsluta sin anställning 

samt att denna information 

aggregeras och blir ett underlag till 

utvecklingsarbetet. Förtydliga 

ansvar och roller i detta arbete. 

Vår bedömning är att rekommendationen inte har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att informationen 

som framkommer i avslutningssamtal fortsatt stannar i 

den enskilda verksamheten och inte aggregeras för att 

bli ett underlag till utvecklingsarbetet.  

 

X 

Att personalbehov identifieras och 

följs upp på kort och lång sikt av 

verksamheterna kontinuerligt under 

året och att HR-avdelningen skapar 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att personalbehov 

identifieras i kommunens kompetensförsörjningsplan 

som ska följas upp löpande.  

✓ 



 

11 
 

riktlinjer för hur detta ska följas upp 

och åtgärdas. 

 

Att prioritera arbetet med 

introduktion för framförallt nya 

chefer på grund av hög 

personalomsättning för chefer. 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att arbetet med att 

introducera nya chefer har utvecklats och förtydligats.  

 

✓ 
Att kommunstyrelsen, i samråd 

med övriga nämnder, överväger 

behovet av en strategi för 

kommunens arbete med 

arbetsgivarvarumärket/attraktiv 

arbetsgivare. 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att kommunen har 

tagit fram strategier för arbetet med arbetsgivarvaru-

märket. Gemensamma aktiviteter är påbörjade. 

 

✓ 

Att kommunens arbetsgivarvaru-

märke som arbetsgivare (att vara 

en attraktiv arbetsgivare) ges ökad 

prioritet i det fortsatta arbetet med 

personalförsörjningsfrågorna. 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att arbetet med 

kommunens arbetsgivarvarumärke fortgår. ✓ 
 

Syftet med granskningen har varit att följa upp hur kommunstyrelsen har hanterat de 

rekommendationer som ställdes i granskningen från 2019, samt vilka åtgärder som vidtagits. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån 

merparten av ställda rekommendationer. Vi noterar att arbete fortsatt pågår kopplat till flera av 

rekommendationerna. En rekommendation bedöms kvarstå.  

 

Göteborg den 13 december 2021 

 

 

  

Fanny Nilsson Lydia Andersson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.175
Datum: 2022-03-08
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Riktlinje för kommungemensam hantering av synpunkter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för kommungemensam hantering av synpunkter.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i beslut 2021-01-25 § 35 (KS.2020.186) uppdragit kommunstyrelsen
att skapa de styrdokument som krävs för att på ett kommungemensamt sätt hantera
synpunkter.

Den föreslagna riktlinjen ska ses som ett stöd för nämnderna att ta tillvara på synpunkter för
att utveckla sin verksamhet och möta upp invånarnas behov.

En synpunkt kommer in externt och innefattar enligt förslagen riktlinje:
- hur service eller tjänster utförs,
- omfattningen på en åtgärd,
- avsaknad av åtgärd från kommunens sida.

Synpunkterna kan även omfatta förslag, beröm eller klagomål

Genom att så långt som möjligt ta hänsyn till nämndernas olika förutsättningar är
förhoppningen att en gemensam grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom kommunens
synpunktshantering har möjliggjorts.

Erik Bergman Marie Källvik Nilsson

Avdelningschef kansli och säkerhet Utvecklingsledare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-08

Riktlinje för kommungemensam hantering av synpunkter- Förslag

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Utvecklingsledare avdelning kansli och säkerhet
För kännedom:

Samtliga nämnder
Förvaltningsledning

Ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut 2021-01-25 § 35 (KS.2020.186) uppdragit kommunstyrelsen
att skapa de styrdokument som krävs för att på ett kommungemensam synpunktshantering.

Syftet med kommunens synpunktshantering är att kommunen genom att lyssna och ta till sig
av kommuninvånarnas och andras synpunkter kan utveckla den kommunala verksamheten så
att den är mer anpassad och följsam mot de behov som invånarna och andra har. Alltså att
förbättra den kommunala organisationens effektivitet och funktion.

En synpunkt kommer in externt och innefattar enligt förslagen riktlinje:

- hur service eller tjänster utförs,
- omfattningen på en åtgärd,
- avsaknad av åtgärd från kommunens sida.

Synpunkterna kan även omfatta förslag, beröm eller klagomål.

Interna frågor, avvikelser, felanmälningar samt inlagor i pågående ärenden i samband med
myndighetsutövning har bedöms inte vara synpunkter i detta sammanhang.

Ekonomisk bedömning

Antagande av riktlinjen bedöms inte innebära några större ekonomiska kostnader för
förvaltningen som helhet, dock arbetstid krävas inom verksamheter och registratur i samband
med att riktlinjen implementeras.

Invånarperspektiv

En bra dialog med kommunens invånare samt en god synpunktshantering är en förutsättning
för att verksamhet och service ska utvecklas och förbättras. Sektorerna har olika



3(4)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

förutsättningar samt kommer i kontakt med olika sorters synpunkter, vilket i sin tur påverkar
hur man hanterar synpunkterna.

Det bedöms ligga i invånarnas intresse att så långt som möjligt att i enlighet med förslagen
riktlinje ta emot, strukturera, analysera samt bearbeta inkomna synpunkter.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ställs krav på att vårdgivare eller den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, utreder avvikelser i verksamheten.

Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska en rutin finnas för hanteringen av allmänhetens
och vårdnadshavares klagomål på verksamheten.

Skollagen innehåller bestämmelser som syftar till att motverka kränkande behandling av barn
och elever. Det finns krav på att man inom skola och förskola ska anmäla, utreda och vidta
åtgärder mot kränkande behandling (6 kap. 8 § skollagen).

Enligt 6 och 7 §§ förvaltningslagen ålägger kommunen en serviceskyldighet och en
skyldighet avseende tillgänglighet.

Remissyttrande

Inför antagande har riktlinjen skickats ut på remiss till samtliga sektorer.

Sektorerna har återkopplat med frågeställningar och reflektioner av olika karaktär, vilka har

sammanställts och analyserats.

Återkopplingarna har bidragit med att förtydliga delar av riktlinjen samt att

återrapporteringen av synpunkter från sektor socialtjänst har avgränsats.

Sammantaget föreligger en utmaning att skapa en kommungemensam hantering av
synpunkter utifrån att kategorisera vad som är en synpunkt samt specifik lagstiftning som
påverkar verksamheternas hantering av synpunkter.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Efter antagande kommer utbildningsinsatser genomföras i samband med att riktlinjen
implementeras.
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Förvaltningens bedömning

Riktlinjens ska ses som ett stöd för förvaltningarna att ta tillvara på synpunkter för att
utveckla sin verksamhet och möta upp invånarnas behov.

Det viktigaste är att kommunen tar emot och hanterar synpunkten samt återkopplar till
synpunktslämnaren. Gränsdragningar och kategoriseringar i hanteringen av synpunkter är av
vikt för förvaltningens genomförande av sitt uppdrag, men det får inte överskugga våra
invånares behov av att få återkoppling eller bli hörda.

Genom att så långt som möjligt i föreslagen riktlinje, med tillhörande metod och uppföljning
ta hänsyn till sektorernas olika förutsättningar är förhoppningen att en gemensam grund för
det fortsatta utvecklingsarbetet inom kommunens synpunktshantering har möjliggjorts.



Riktlinje för hantering av
synpunkter

Antagen av Kommunstyrelsen: datum § XX
Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen
Ikraftträdande 2022-04-01
Giltighetstid Gäller tills vidare
Revideras Senast fyra år efter ikraftträdande
Diarienummer KS.2021.175

Ansvarig handläggare Utvecklingsledare, avdelning kansli och säkerhet



Riktlinje för hantering av
synpunkter

Inledning och syfte

Syftet med kommunens synpunktshantering är att utveckla Ales kommunala
verksamhet så att den är mer anpassad och följsam mot de behov som
invånarna och andra har.

Genom att systematisera kommunens hantering av synpunkter kan den
enskildes upplevelser och erfarenheter skapa underlag som kan leda till bättre
beslut rörande utveckling och effektivisering av kommunens verksamheter.

Definition av synpunkt

En synpunkt kan vara ett uttryckt eller en åsikt från den enskilde om
kommunens service eller tjänster.

En synpunkt kommer in externt och innefattar:

- hur service eller tjänster utförs,
- omfattningen på en åtgärd,
- avsaknad av åtgärd från kommunens sida.

Synpunkterna kan även omfatta förslag, beröm eller klagomål.

Vad är inte synpunkt?

 Interna frågor

 Avvikelser

 Felanmälningar

 Inlagor i pågående ärenden i samband med myndighetsutövning

Återkoppling

En första återkoppling till den som lämnat synpunkten ska ske inom två
arbetsdagar.

Tar problemet/frågan längre tid att åtgärda/ge svar på ska den som framfört
synpunkten hållas underrättad under handläggningens gång



Kommunens hantering av synpunkter

Vi tar alla synpunkter på allvar

 Den enskilde har rätt att uttrycka åsikter om, och ha synpunkter på, den
service och de tjänster som kommunen utför.

 Den enskildes upplevelse ger viktig information i arbetet med att
förbättra verksamheten.

 Synpunktshanteringen utgör en del i den systematiska
verksamhetsutvecklingen.

Vi anser att alla synpunkter ger oss möjlighet att förbättra verksamheten

 En synpunkt är en möjlighet att göra vår verksamhet bättre

 En synpunkt är en möjlighet att utvecklas och lära.

 Resultatet utvärderas och analyseras för att förbättringar ska kunna ske.

Vi har som mål att hantera synpunkter där de uppstår

 Synpunkterna ska fångas upp så nära den enskilde som möjligt.

 Berörd verksamhet ska i dialog med den enskilde hantera synpunkten
där och då den uppstår.

 Om det inte är möjligt för mottagaren att ta mot synpunkten ska den
enskilde få information hur den kan lämna sin synpunkt.

Vi har tydliga rutiner för hantering av synpunkter inom respektive
nämnd

 Nämnderna ska, utifrån denna riktlinje samt framtagna processer,
utforma rutiner för hanteringen av synpunkter inom sin förvaltning.

 Synpunkter kan lämnas personligen, per telefon, via kommunens
webbsida, via blankett eller skriftligen. Blankett för synpunktshantering
ska finnas lättillgänglig.

 Synpunkter kan framföras anonymt.

Vi hanterar synpunkter skyndsamt

 En första bekräftelse på att en synpunkt har inkommit ska ges inom två
arbetsdagar till den som framfört synpunkten

 När en synpunkt inkommer görs en första bedömning om den kan
hanteras direkt.

 Tar den längre tid att hantera ska den som framfört synpunkten få
information om handläggningens gång.

Vi har en systematisk dokumentation och uppföljning

 Alla synpunkter ska registreras inom respektive nämnd.

 Synpunkterna ska dokumenteras så att de kan sammanställas för analys,
utvärdering och lärande.

 Synpunkterna ska fortlöpande följas upp redovisas till berörd nämnd.



Dokumentation och uppföljning

Synpunktshantering är ett av flera verktyg att följa upp hur den enskilde
upplever verksamhetens service och tjänster.

Genom att systematisera kommunens hantering av synpunkter kan den
enskildes upplevelser och erfarenheter skapa underlag som kan leda till bättre
beslut rörande utveckling och effektivisering av kommunens verksamheter.
Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas till berörda nämnder och
kommunstyrelsen en gång per år.

För att uppnå systematik i samband med dokumentation ska synpunkter som
registreras i diariet ha en ärendemening som börjar med Synpunkt om xxxxx
xxxxxx.

I ärendet ska synpunkten samt bedömda åtgärder och återkopplingar framgå.
Om synpunkter hanteras inom verksamhetssystem, utgås från
verksamhetssystemets förutsättningar i samband med dokumentation och
återkoppling.

Återrapportering ska ske via nämnderna till kommunstyrelsen en gång per år.

Uppföljningen ska ske i rapportform och innehålla följande information:

Tidsperiod:

Antal synpunkter:

Synpunkter fördelat efter
kategori:

Utförande av tjänst:
Bemötande:
Återkoppling av ärende:
Handläggning:
Bristande information:
Övrigt:

Antal synpunkter som
inneburit åtgärder
utifrån lagstiftning:

Ange aktuell lag:

Utveckling av verksamheten: Ge max fem exempel där synpunkten
inneburit en utveckling av verksamheten.

System som synpunkten
hanteras inom:
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Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-03-15 

Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation 

Tidsperiod för diarieförda beslut: 2022-02-09 – 2022-03-08 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.14 
Anställning av 
exploateringsinge
njör 

Exploateringsingenjör 
anställs från och med 
2022-01-10 

2021-09-22 Enhetschef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
drifttekniker 

Drifttekniker anställs från 
och med 2022-01-31 2021-11-24 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.14 Anställning av 
projektledare 

Projektledare anställs från 
och med 2021-12-01 2021-12-01 Sektorchef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
administratör 

Administratör anställs från 
och med 2021-12-23 2021-12-23 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2021-12-25 2021-12-25 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialpedagog 

Socialpedagog anställs 
från och med 2022-02-14 2021-12-31 Rektor 

KS-HR.2022.10 
Anställning av 
lärare mot 
fritidshem 

Lärare mot fritidshem 
anställs från och med 
2022-01-10 

2022-01-10 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-04-18 2022-01-24 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-02-01 2022-01-25 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-05-02 2022-01-26 Enhetschef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
måltidsbiträde 

Måltidsbiträde anställs från 
och med 2022-02-01 2022-01-27 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
kommunvägledare 

Kommunvägledare anställs 
från och med 2022-04-01 2022-01-28 Enhetschef 

KS-HR.2022.16 Uppsägning av 
medarbetare 

Anställd sägs upp på grund 
av personliga skäl 2022-01-31 Sektorchef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-01-01 2022-02-01 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-02-01 2022-02-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förstalärare 

Förstalärare anställs från 
och med 2022-01-10 2022-02-04 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
speciallärare 

Speciallärare anställs från 
och med 2022-04-19 2022-02-04 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare i grundskola 

Lärare i grundskola 
anställs från och med 
2022-03-14 

2022-02-04 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
arbetsterapeut 

Arbetsterapeut anställs 
från och med 2022-02-04 2022-02-04 Enhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
specialpedagog 

Specialpedagog anställs 
från och med 2022-03-08 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommit 
2022-02-04 

Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
arbetsterapeut 

Arbetsterapeut anställs 
från och med 2022-02-04 2022-02-04 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-03-21 2022-02-07 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-03-07 2022-02-07 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-03-21 2022-02-07 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-04-10 2022-02-08 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
elevassistent 

Elevassistent anställs från 
och med 2022-02-01 2022-02-09 Rektor 

KS-HR.2022.13 
Förordnande om 
tf. sektorchef 
socialtjänst under 
ledighet 

Tf. sektorchef förordnas 
från 2022-02-17 till 2022-
02-18 

2022-02-10 Kommunchef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
elevassistent 

Elevassistent anställs från 
och med 2022-05-04 2022-02-11 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
elevassistent 

Elevassistent anställs från 
och med 2022-02-01 2022-02-11 Rektor 

KS-HR.2022.17 Avstängning av 
medarbetare 

Anställd stängs av från 
arbetet i 30 dagar i enlighet 
med AB § 10 mom 2. med 
start 2022-02-14 

2022-02-14 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
controller 

Controller anställs från och 
med 2022-05-15 2022-02-14 Ekonomichef 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
controller 

Controller anställs från och 
med 2022-05-15 2022-02-14 Ekonomichef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
kock 

Kock anställs från och med 
2022-03-14 2022-02-14 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
fysioterapeut 

Fysioterapeut anställs från 
och med 2022-02-16 2022-02-16 Enhetschef 

KS.2022.27 Beslut om 
lönetillägg 

Beslut om ny heltidslön på 
23 500 kr från och med 
2022-01-01 

2022-02-21 HR-chef 

KS-HR.2022.10 
Anställning av 
verksamhetssamo
rdnare 

Verksamhetssamordnare 
anställs från och med 
2022-03-11 

2022-02-22 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
familjebehandlare 

Familjebehandlare anställs 
från och med 2022-05-18 2022-02-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-04-05 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommit 
2022-02-23 

Rektor 

KS-HR.2022.14 Anställning av 
rörläggare 

Rörläggare anställs från 
och med 2022-03-23 2022-02-23 Enhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-03-14 2022-02-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-03-01 2022-02-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
vårdbiträde 

Vårdbiträde anställs från 
och med 2022-03-14 2022-02-24 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 
Anställning av 
teknisk 
projektledare 

Teknisk projektledare 
anställs från och med 
2022-06-01 

2022-02-28 Avdelningschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-03-01 2022-03-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare grundskola 

Lärare grundskola anställs 
från och med 2022-03-01 2022-03-01 Rektor 

KS-HR.2022.17 Avstängning utan 
lön 

Anställd stängs av från 
arbetet i 30 dagar utan lön i 
enlighet med AB § 10 med 
start 2022-03-03 

2022-03-03 Verksamhetschef 

 



Skapad: 2022-03-09  
 
 
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-03-15 

Ärendegrupp i delegeringsordning: Allmänna ärenden (A), Ekonomi (E), Upphandling (U), 
Internöverenskommelser (I), Dataskyddsförordningen (D) 

Tidsperiod för beslutsdatum: 2022-02-09 – 2022-03-08 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2022.103 Beslut om avslag 
allmän handling 

Begäran om utlämnande 
av allmänna handlingar 
avslås. 

2022-02-11 Registrator 

KS.2022.108 Aleförslag: Bygga 
en Bike park i Nol 

Aleförslaget ska hanteras 
av kultur- och 
fritidsnämnden. 

2022-02-16 Kanslichef 

KS.2021.463 
Aleförslag: Ny 
promenadstig i 
Nödinge 

Rubricerat Aleförslag 
fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för hantering. Beslutet 
av den 7 oktober 2021 
upphävs därmed. 

2022-02-16 Kanslichef 

KS.2022.121 
TIlläggsarvode 
enligt 3.1.3 i 
arvodesbestämmels
erna - 2022 

Ett engångsarvode om 
11 797,50 kr ska utges till 
Stefan Ekwing (L) för 
nedlagt arbete inom 
BORF. 

2022-02-22 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS.2022.127 
Flaggning i 
solidaritet med 
Ukraina 

Ukrainas flagga ska 
hissas på kommunens 
officiella flaggstänger vid 
kommunhus Nödinge och 
vid kommunhus Alafors 
när så är lämpligt 

2022-02-24 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS-
EKO.2021.387 

Upphandling av 
pulsmätning 

Tecknande av ramavtal 
med Quicksearch AB. 2022-02-28 HR-chef 

KS-
EKO.2021.520 

Projektledare 
kommunens hus, 
förnyad 
konkurrensutsättnin
g på ramavtal 

Tecknande av 
uppdragsavtal med 
Liljewall arkitekter AB för 
perioden 2022-03-01 
t.o.m. 2022-11-30. 
Möjlighet att förlänga 
avtalet finns i enlighet 
med tecknat ramavtal 
KS-EKO.2020.458. 

2022-03-04 Kommunchef 

KS-
EKO.2022.82 

Direktupphandling 
Blommor och växter 

Tilldelning ramavtal med 
fyra leverantörer: 
Bergendahls Blommor, 
Ale Blomman AB, 
Älvblomman AB och 
Svenblomma (Brödfödan 
i Bohus AB). 

2022-03-08 Upphandlare 
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