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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SÄK.2021.126
Datum: 2021-06-14
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic
Kommunstyrelsen

Återremiss avseende handlingsplan för arbetet mot
hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsplan för
arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder och
kommunala bolag att implementera handlingsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen
att besluta om eventuella revideringar av handlingsplanen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-06-08 § 124 med uppdraget att revidera
texten under rubrik 3 Vem omfattas av handlingsplanen ändras till: Denna handlingsplan
riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess kommunala bolag, samt att revidera
punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika varningstecken.
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska bidra i
att utveckla och stärka ett förvaltningsgemensamt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
i Ale kommun och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt från
våld och förtryck.
Denna handlingsplan riktar sig till samtliga nämnder och kommunala bolag. Den ska vara ett
konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap
och tidiga insatser när problem uppstår, eller är på väg att kunna hända samt genom att
erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.
Genom att:
● göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck
● skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera
● ge handlingsberedskap i akuta situationer
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● tydliggöra ansvar
Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.
Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-plattformen (TSI)
ansvarar för styrdokumentets förvaltning.

Maria Reinholdsson

William Försth

Kommunchef

Säkerhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun 2021-04-20
Protokoll 2021-06-08 - KS § 124
Tjänsteutlåtande, 2021-06-14
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun 2021-06-14
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samtliga nämnder
Samtliga stryelser för kommunala bolag
För kännedom:

Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet
Utvecklingsledare social hållbarhet och folkhälsa
Ärendet
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet uppmärksammats i
flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom FN:s arbete. Sedan morden på Sara
Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002)
har begrepp som hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.
Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen av
hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på frågan. De konflikter
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och motsättningar som finns i debatten visar på att hedersrelaterat våld och förtryck är en
komplex samhällsfråga. Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för
kunskapsinhämtning samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser.
Ale kommuns arbete behöver därför vara förvaltningsgemensamt, kunskapsbaserat,
långsiktigt, systematiskt och agilt.
Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har sin grund i
kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet liknar det mäns våld mot
kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva
uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild
kvinna i en parrelation.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons
handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den
rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att
familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.
Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av
gemenskapen. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer
och förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.
Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten
kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och
kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs
om det kommer fram.
Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella
beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och
könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck kan därmed
inkludera flera olika former av våld, inklusive psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och
angränsar ofta till, eller överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot, kränkningar och
ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det även dolt och rädslan för att bli
utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas
inte uteslutande i hemmet av den närstående familjen, utan kan även utövas av en större
gemenskap där bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för hedersrelaterat våld
och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred ansats som även inkluderar kvinnlig
könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta.
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Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens,
släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Val av partner är till
exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett
större kollektiv.
Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera vid alla former
av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår demokratiska värdegrund och värna
om grundläggande mänskliga rättigheter och framför allt värna om barnens rätt.
I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och säkerhet 2021 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld i nära relation, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha förvaltningsgemensamma, enhetliga och
överenskomna handlingsstrategier och rutiner för att förebygga, motverka och hantera
problematiken.
På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för den
nationella jämställdhetspolitiken. Den tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor,
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i Östergötland, samordnar och
stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
I och med att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen barn och
unga (och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt, välutvecklat och
förvaltningsgemensamt arbete som inkluderar alla kommunala verksamheter och bolag.
Ekonomisk bedömning
Fastställande avhandlingsplanen bedöms i nuläget inte innebära några direkta kostnader och
informations- och implementeringsarbetet kan ske inom ramenf ör de ordinarie
arbetsplatsmötena samt via information på intranätet (DAP).
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Handlingsplanen ligger i linje med Program för trygghet och säkerhet i Ale kommun 2021 2024.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Efter beslut av kommunfullmäktige att anta denna handlingsplan ska kommunfullmäktige
uppdra åt samtliga nämnder och samtliga styrelser för kommunala bolag att implementera
handlingsplanen ute i sina verksamheter.
Förvaltningens bedömning
Ale kommun ansvarar för att förebygga och motverka alla typer av våld och förtryck i
lokalsamhället.
Målsättningen är att allt våldsförebyggande arbetet skall bedrivas förvaltningsgemensamt,
kunskapsbaserat, långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt och handlingsplanen är ett
verktyg för att uppnå detta. Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck
för Ale kommun ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på
hedersproblematik.
Genom kunskap och tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt
genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om
problematiken, ska handlingsplanen bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till
ett liv fritt från våld och förtryck.
Detta genom att tydliggöra ansvar och göra all personal medvetna om tecken på
hedersrelaterat våld och förtryck, skapa rutiner för att upptäcka utsatthet och agera och ge
handlingsberedskap i akuta situationer.
Förvaltningen bedömer således att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa handlingsplanen för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale
kommun och uppdrar åt samtliga nämnder och kommunala bolag att implementera den
samma.
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1. Syfte
Syftet med planen är att enhetliggöra, utveckla och stärka Ale kommuns arbete
mot hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn
och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.
Genom att:





göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck
skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera
ge handlingsberedskap i akuta situationer
tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov. Samverkansforumet för
barn, unga och familj, Tidiga Samordnade Insatser-plattformen (TSI) ansvarar
för styrdokumentets förvaltning.

2. Mål
Målet är att handlingsplanen ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och
agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när
problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt
och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

3. Vem omfattas av handlingsplanen
Denna handlingsplan riktar sig till samtliga nämnder och kommunala bolag.

4. Sammanfattning
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet
uppmärksammats i flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom
FN:s arbete. Sedan morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999)
och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002) har begrepp som
hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck använts i den svenska debatten.
Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen
av hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på
frågan. De konflikter och motsättningar som finns i debatten visar på att
hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga.
Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för kunskapsinhämtning
samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser. Ale kommuns
arbete behöver därför vara förvaltningsgemensamt, kunskapsbaserat,
långsiktigt, systematiskt och agilt.
Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har
sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet
liknar det mäns våld mot kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld
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utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det
inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en
ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet
utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen
och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska
återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta
familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Det
hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och
förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.
Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det
innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det
kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp
inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.
Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors
sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat
våld och förtryck kan därmed inkludera flera olika former av våld, inklusive
psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och angränsar ofta till, eller
överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot,
kränkningar och ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det
även dolt och rädslan för att bli utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt
eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas inte uteslutande i hemmet av
den närstående familjen, utan kan även utövas av en större gemenskap där
bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för
hedersrelaterat våld och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred
ansats som även inkluderar kvinnlig könsstympning, barn- och
tvångsäktenskap, situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta.
Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att
familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de
egna. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan
en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.
Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera
vid alla former av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår
demokratiska värdegrund och värna om grundläggande mänskliga rättigheter
och framför allt värna om barnens rätt.
I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och
säkerhet 2021 - 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld
i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha
förvaltningsgemensamma, enhetliga och överenskomna handlingsstrategier och
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rutiner för att förebygga, motverka och hantera problematiken. På nationell
nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för den
nationella jämställdhetspolitiken. Den tioåriga nationella strategin från 2017,
Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid,
omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck
samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det nationella
kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i Östergötland, samordnar och stödjer
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer,
inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och
kvinnor.
I och med att problemområdet är komplext samt riktar sig mot
primärmålgruppen barn och unga (och deras familjer) så förutsätter det ett
förvaltningsgemensamt, långsiktigt och välutvecklat arbete som inkluderar
samtliga kommunala verksamheter och bolag.

5. Att upptäcka hedersrelaterat våld – vad ska
uppmärksammas
En förutsättning för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck är att uppmärksamma och förstå utsattheten. Därför krävs en
viss grundkunskap hos all personal i kommunen som möter barn och ungdomar
för att kunna identifiera varningstecken som tyder på en utsatthet för
hedersrelaterat våld och förtryck.
OBS! Observera att nedan varningstecken ensamma i sig inte behöver utgöra
en anledning för att känna oro för på en utsatthet för hedersrelaterat våld och
förtryck utan får sättas in i en helhetskontext. Det räcker dock med att den
enskilde medarbetaren känner oro för att en ungdom är utsatt för att agera.
Nedan finns några varningstecken som bör uppmärksammas:





Begränsningar av en persons handlingsutrymme för att upprätthålla
gruppens/familjens heder
Könsstympning av flickor och kvinnor
Omskärelse av pojkar
Det finns önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning eller
aktiviteter, till exempel musik, idrott, sex- och samlevnad, lägerskola och
skolresor











Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående
Återkommande frånvaro och skolk
Koncentrationssvårigheter och försämrade skolresultat
Synliga skador av våld
Depression och självmordstankar
Få eller inga vänner
Får inte välja partner själv
Kvardröjande på fritidsaktiviteten eller i skolan efter sista lektionen
Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och/eller
socialtjänst och föräldrar som motsätter sig olika stödinsatser
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Avsaknad av vuxna stöttande personer utanför familjen
Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester,
giftermål eller uppfostringsresa
Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell
eller transperson
Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller
kusiner
Rymmer hemifrån
Kontroll av exempelvis mobiltelefon, dator eller egna pengar
Får inte gå ut efter skola på egen hand, eller får inte gå ut alls
Familjen diskuterar omvändelse av HBTQ-personer
Hot och våld används som straff när man bryter mot hedersnormer
Rädsla för vad föräldrarna ska säga eller göra om det kommer fram att
man sökt hjälp
Söker ofta elevhälsa för det som kan vara psykosomatiska besvär
Ändrar sig plötsligt, tystnar eller tar tillbaka allt man tidigare sagt

5.1.

Pojkar – varningstecken

● Krav på att kontrollera sina syskon, kusiner eller andra inom gruppen
genom att tex invänta dem efter skolan eller ”skvallra” om vad en flicka
gjort i skolan.
*Att tex. ta en bild på flickan när hon gör något som bryter mot hedersnormer och skickar det till hennes
familjesystem

5.2. Flickor - varningstecken







Olika kläd- och beteendekoder i och utanför förskolan/skolan eller
hemmet. Bär exempelvis slöja och heltäckande kläder i
förskolan/skolan men inte hemma
Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att inte få delta i aktiviteter
utanför skolan
Hon får inte ha vänner med annan etnicitet eller med en annan
trosuppfattning
Hon får inte umgås med killar
Önskan om att ”återställa” eller kontrollera sin ”mödomshinna” eller
slidkrans
Det talas om att flickan ska bli kvinna eller ”bli ren”

*Om flickan är gravid eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våld kontakta alltid
socialtjänsten

6. Att ställa frågor
Det är viktigt att våga ställa frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck
eller annan utsatthet.
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Vissa som utsätts för våld ser sig inte som utsatta och tänker inte på våldet som
misshandel, övergrepp och hot.
När man ställer frågor om våld är det därför viktigt att fokusera på personens
egen upplevelse. Det kan vara svårt för en utsatt person att göra en fullständig
analys av sitt liv. Ställ därför korta, enkla och raka frågor som inte är ledande.
6.1.



















Exempel på frågor att ställa vid misstanke om att någon
är utsatt

Vad vill du göra som du inte får?
Vad måste du göra som du inte vill?
Vilka argument används för att reglerna ska efterföljas?
Vilka metoder används för att reglerna ska efterföljas?
Vilka personer upprätthåller reglerna? Vem bestämmer vad?
Vika är konsekvenserna om reglerna bryts?
Har någon du känner till varit i en liknande situation?
Hur reagerade familjen eller då?
Hur länge har kontrollen pågått?
Föreligger underliggande eller direkt uttalat hot, i så fall från vem eller
vilka?
Vad tycker andra om den du är kär i? Kan du ta hem din partner? Kan
du ha vänner av motsatt kön?
Vilka krav finns kring ditt utseende?
Vad har sagts om din framtid?
Vilken är familjens/församlingens hållning i det här som tagits upp?
Hur ser syskon, släktingar eller andra gruppmedlemmars inställning och
agerande ut?
Finns det någon inom gruppen som känner till din situation?
Finns det någon du litar på inom eller utanför gruppen?
Hur ställer du dig själv till din situation?

7. Ansvar
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn, eller kommer i kontakt med barn i sitt
yrke, har enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen skyldighet att genast anmäla till
socialtjänsten om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap
§1 SoL) se Rutiner för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com)

8. Rutiner vid misstanke om utsatthet för hedersvåld
och förtryck


Vid misstanke om att ett barn eller ungdom utsätts för hedersrelaterad
problematik är det viktigt att en orosanmälan görs snarast - se Rutiner
för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com
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Föräldrar/vårdnadshavare skall aldrig kontaktas, utan eventuell
kontakt sker genom Socialtjänsten.



Om situationen är akut ska omedelbar kontakt tas med
socialsekreterare i mottagningsgruppen, SSPF eller annan
socialsekreterare.



Om akut situation uppstår under kvällstid eller helg ska omedelbar
kontakt med socialjour eller polis tas.

8.1.

Akuta insatser

I vissa fall behöver akuta insatser sättas in vid tecken på hedersrelaterat våld
och förtryck.
Detta kan vara när det finns en akut risk för att personen ska:





bli utsatt för våld
ingå äktenskap mot sin vilja
utsättas för könsstympning
eller av annan anledning behöver omedelbart skydd

8.2.













Vad är det som gör att du söker hjälp just nu?
Vad vill du ha hjälp med?
Har du sökt hjälp tidigare och i så fall var?
Hur ser din familj/släkt/nätverk ut?
Vilka regler har du brutit mot och vad tror du blir påföljden?
Hur stor är risken att någon får reda på det? I så fall vem?
Har någon annan i nätverket brutit mot reglerna? Vad hände då?
Finns det någon i din närhet som känner till din situation?
Om vi skulle kontakta någon i din familj vem skulle det vara?
Vet någon att du är här?
Finns något uttalat hot?
Vad händer om du går hem idag?

8.3.





Checklista stödfrågor vid bedömning av akuta insatser

Om personal misstänker att det handlar om ett akut läge
för den unga

Gör upp en ansvarsfördelning kring vem som arbetar vidare med
ärendet.
Kontakta socialtjänsten, hälso- och sjukvården om det finns behov av
vård eller dokumentation av skador.
Försök så snabbt som möjligt ta reda på våldets karaktär och
omfattning, vem eller vilka som utövar våldet och hur den utsatta
personens nätverk ser ut.
Försök att utforska barnets/ungdomens situation utan att värdera
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eller kommentera. Ha ett objektivt förhållningssätt. Dokumentera om
möjligt.
Individ och familjeomsorg (IFO) enheten för barn och unga och SSPFkoordinator, mottagningsenheten och säkerhetsenheten kan vara
behjälpliga med att bedöma skyddsbehovet.
Informera aldrig vårdnadshavare vid misstanke om
hedersrelaterat våld och förtryck
Försök att uppehålla barnet/ungdomen tills socialtjänsten återkopplar.

8.4.

Utredning hos socialtjänsten

När hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och personen önskar stöd
och hjälp ska utredning enligt SoL (11 kap 1§) inledas hos socialtjänsten.
En utredning inom socialtjänsten ska utreda behov av stöd och hjälp hos den
unge, på kort sikt och på lång sikt. En utredning som handlar om oro för
hedersrelaterat våld och förtryck handläggs av individ och familjeomsorg
(IFO).
En utredning får pågå i max 4 månader och görs för att ta reda på hur den
unge mår, har det hemma och om och på vilket man eventuellt behöver stötta
och hjälpa den unge. Utredningen sammanställs sedan i ett skriftligt dokument
där den unge, föräldrar, skola och sjukvård kan komma att uttala sig.
Antingen avslutas utredningen utan stöd och ärendet avslutas. Om
utredningen istället avslutas med en insats, innebär det att den unge får någon
form av stöd exempelvis boende i familjehem eller kontakt med
familjebehandlare.
Utredning av någon över 18 år kan inte göras utan samtycke.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 124

Dnr KS-SÄK.2021.126

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdraget att revidera
punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika varningstecken samt att
texten under 3. Vem omfattas av handlingsplanen ändras till: Denna
handlingsplan riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess
kommunala bolag.
Sammanfattning
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale
kommun ska bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och
ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.
Denna handlingsplan riktar sig till socialnämnden, Utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden och Alebyggen AB. Den ska vara ett konkret
verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik. Genom
kunskap och tidiga insatser när problem uppstår, eller är på väg att kunna
hända samt genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett
samlat grepp om problematiken.
Genom att:
●

göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

●

skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera

●

ge handlingsberedskap i akuta situationer

●

tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.
Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatserplattformen (TSI) ansvarar för styrdokumentets förvaltning
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och fötryck

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att
revidera punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika
varningstecken.
Dennis Ljunggren (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att texten
under rubriken 3. Vem omfattas av handlingsplanen ändras till:
Denna handlingsplan riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess
kommunala bolag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget återremissyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) återremissyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Handläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SÄK.2021.126
Datum: 2021-06-02 2021-05-19
Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic
Kommunstyrelsen

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck
för Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsplan för
arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden,
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Alebyggen AB att implementera
handlingsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen
att besluta om eventuella revideringar av handlingsplanen.
Sammanfattning
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska bidra i
att utveckla och stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och
tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.
Denna handlingsplan riktar sig till Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur och
Fritidsnämnden och Alebyggen AB. Den ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och
agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när problem
uppstår, eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de
utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.
Genom att:
●

göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

●

skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera

●

ge handlingsberedskap i akuta situationer

●

tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-plattformen (TSI)
ansvarar för styrdokumentets förvaltning.

Maria Reinholdsson

William Försth

Kommunchef

Säkerhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Alebyggen AB
För kännedom:

Samordnare för trygghet och missbruksprevention
Säkerhetschef
Utvecklingsledare kansli och säkerhet
Utvecklingsledare social hållbarhet och folkhälsa
Ärendet
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet uppmärksammats i
flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom FN:s arbete. Sedan morden på Sara
Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002)
har begrepp som hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.
Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen av
hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på frågan. De konflikter
och motsättningar som finns i debatten visar på att hedersrelaterat våld och förtryck är en
komplex samhällsfråga. Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för
kunskapsinhämtning samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser.
Ale kommuns arbete behöver därför vara kunskapsbaserat, långsiktigt, systematiskt och agilt.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har sin grund i
kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet liknar det mäns våld mot
kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva
uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild
kvinna i en parrelation.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons
handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den
rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att
familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.
Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av
gemenskapen. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer
och förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.
Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten
kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och
kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs
om det kommer fram.
Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella
beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och
könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck kan därmed
inkludera flera olika former av våld, inklusive psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och
angränsar ofta till, eller överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot, kränkningar och
ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det även dolt och rädslan för att bli
utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas
inte uteslutande i hemmet av den närstående familjen, utan kan även utövas av en större
gemenskap där bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för hedersrelaterat våld
och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred ansats som även inkluderar kvinnlig
könsstympning, barn- och tvångsäktenskap situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta vardagsheder.
Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens,
släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Val av partner är till
exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett
större kollektiv.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

4(5)

Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera vid alla former
av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår demokratiska värdegrund och värna
om grundläggande mänskliga rättigheter och framför allt värna om barnens rätt.
I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och säkerhet 2021 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld i nära relation, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha enhetliga och överenskomna handlingsstrategier och
rutiner för att förebygga, motverka och hantera problematiken.
På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för den
nationella jämställdhetspolitiken. Den tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och
myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor,
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i Östergötland, samordnar och
stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Iom att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen barn och unga
(och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt och välutvecklat internt samarbete mellan
kommunala verksamheter inom främst sektor socialtjänst, sektor Utbildning och sektor
kultur- och fritid.
Ekonomisk bedömning
Fastställande avhandlingsplanen bedöms i nuläget inte innebära några direkta kostnader och
informations- och implementeringsarbetet kan ske inom ramenf ör de ordinarie
arbetsplatsmötena samt via information på intranätet (DAP).
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.
Handlingsplanen ligger i linje med Program för trygghet och säkerhet i Ale kommun 2021 2024.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Efter beslut av kommunfullmäktige att anta denna handlingsplan ska kommunfullmäktige
uppdra åt socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur och Fritidsnämnden och Alebyggen AB
att implementera handlingsplanen i verksamheterna.
Förvaltningens bedömning
Ale kommun ansvarar för att förebygga och motverka alla typer av våld och förtryck i
lokalsamhället.
Målsättningen är att allt våldsförebyggande arbetet skall bedrivas kunskapsbaserat,
långsiktigt, strukturerat och kostnadseffektivt och handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå
detta. Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun ska
vara ett konkret verktyg för att upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik.
Genom kunskap och tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt
genom att erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om
problematiken ska handlingsplanen bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till
ett liv fritt från våld och förtryck.
Detta genom att tydliggöra ansvar och göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat
våld och förtryck, skapa rutiner för att upptäcka utsatthet och agera och ge
handlingsberedskap i akuta situationer.
Förvaltningen bedömer således att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa handlingsplanen för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale
kommun och uppdrar åt socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
Alebyggen AB att implementera den samma.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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1. Syfte
Syftet med planen är att utveckla och stärka kommunens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och
ungas, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.
Genom att:
●
●
●
●

göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck
skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera
ge handlingsberedskap i akuta situationer
tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov. Samverkansforumet för
barn, unga och familj, Tidiga Samordnade Insatser-plattformen (TSI) ansvarar
för styrdokumentets förvaltning.

2. Mål
Målet är att handlingsplanen ska vara ett konkret verktyg för att upptäcka och
agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga insatser när
problem uppstår eller är på väg att kunna hända samt genom att erbjuda snabbt
och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om problematiken.

3. Vem omfattas av handlingsplanen
Denna handlingsplan riktar sig till Socialnämnden, Utbildningsnämnden,
Kultur och Fritidsnämnden och Alebyggen AB.

4. Sammanfattning
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet
uppmärksammats i flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom
FN:s arbete. Sedan morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999)
och framförallt mordet på Fadime Sahindal (2002) har begrepp som
hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck används i den svenska debatten.
Det råder dock en polariserad samhällsdebatt och en oenighet kring förståelsen
av hedersrelaterat våld och förtryck då det finns flera olika perspektiv på
frågan. De konflikter och motsättningar som finns i debatten visar på att
hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga.
Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för kunskapsinhämtning
samt arbetet med främjande, förebyggande och riktade insatser. Ale kommuns
arbete behöver därför vara kunskapsbaserat, långsiktigt, systematiskt och agilt.
Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är att det har
sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. På det sättet
liknar det mäns våld mot kvinnor i nära relationer i stort. Hedersrelaterat våld
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utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det
inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en
ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet
utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen
och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska
återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta
familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Det
hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna mellan offer och
förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta.
Anseende och status är beroende av faktiska eller påstådda beteende. Det
innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det
kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp
inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.
Föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors
sexuella beteende hör också samman med förekomsten av barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hedersrelaterat
våld och förtryck kan därmed inkludera flera olika former av våld, inklusive
psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld och angränsar ofta till, eller
överlappar med, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.
I många fall är det psykiska våldet i form av begränsningar, kontroll, hot,
kränkningar och ryktesspridning mer utbrett än det fysiska våldet. Ofta är det
även dolt och rädslan för att bli utsatt bidrar till att ständigt vara på sin vakt
eller anpassa sig. Våldet och förtrycket utövas inte uteslutande i hemmet av
den närstående familjen, utan kan även utövas av en större gemenskap där
bostadsområden, skolor, sociala medier och transnationella nätverk framträder
alltmer som arenor för hedersrelaterat våld och förtryck. Förståelsen för
hedersrelaterat våld och förtryck i denna handlingsplan utgår ifrån en bred
ansats som även inkluderar kvinnlig könsstympning, barn- och
tvångsäktenskap situationen för HBTQ-personer och intellektuellt
funktionsnedsatta vardagsheder.
Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att
familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de
egna. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan
en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.
Det är därför i Ale kommuns arbete extra viktigt att uppmärksamma och agera
vid alla former av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka vår
demokratiska värdegrund och värna om grundläggande mänskliga rättigheter
och framför allt värna om barnens rätt.
I Ale kommuns program för trygghet och säkerhet (Program för trygghet och
säkerhet 2021 - 2024 Ale kommun ) riktas särskilt fokus på minskning av våld
i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Att ha enhetliga och
överenskomna handlingsstrategier rutiner för att förebygga, motverka och
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hantera problematiken. På nationell nivå återfinns arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck inom ramen för den nationella jämställdhetspolitiken. Den
tioåriga nationella strategin från 2017, Makt, mål och myndighet – feministisk
politik för en jämställd framtid, omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för
sexuella ändamål. Det nationella kompetensteamet, vid Länsstyrelsen i
Östergötland, samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck och dess olika uttrycksformer, inklusive barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Iom att problemområdet är komplext samt riktar sig mot primärmålgruppen
barn och unga (och deras familjer) så förutsätter det ett långsiktigt och
välutvecklat internt samarbete mellan kommunala verksamheter inom främst
Sektor Arbete Trygghet och Omsorg (ATO), Sektor Utbildning (UTB) och
sektor Kultur och Fritid (KoF).

5. Att upptäcka hedersrelaterat våld – vad ska
uppmärksammas
En förutsättning för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck är att uppmärksamma och förstå utsattheten. Därför krävs en
viss grundkunskap hos all personal i kommunen som möter barn och ungdomar
för att kunna identifiera varningstecken som tyder på en utsatthet för
hedersrelaterat våld och förtryck.
OBS! Observera att nedan varningstecken ensamma i sig inte behöver utgöra
en anledning för att känna oro för på en utsatthet för hedersrelaterat våld och
förtryck utan får sättas in i en helhetskontext. Det räcker dock med att den
enskilde medarbetaren känner oro för att en ungdom håller är utsatt för att
agera.
Nedan finns några varningstecken som bör uppmärksammas:
● Begränsningar av en persons handlingsutrymme för att upprätthålla
gruppens/familjens heder
● Könsstympning av flickor och kvinnor
● Omskärelse av pojkar
● Det finns önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning eller
aktiviteter, till exempel musik, idrott, sex- och samlevnad, lägerskola och
skolresor

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ofta återkommande magvärk, huvudvärk och illamående
Återkommande frånvaro och skolk
Koncentrationssvårigheter och försämrade skolresultat
Synliga skador av våld
Depression och självmordstankar
Få eller inga vänner
Får inte välja partner själv
Kvardröjande på fritidsaktiviteten eller i skolan efter sista lektionen
Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och/eller
socialtjänst och föräldrar som motsätter sig olika stödinsatser
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● Avsaknad av vuxna stöttande personer utanför familjen
● Oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller utlandssemester,
giftermål eller uppfostringsresa
● Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell
eller transperson
● Önskemål om att inte gå i samma klass eller skola som syskon eller
kusiner
● Rymmer hemifrån
● Kontroll av exempelvis mobiltelefon, dator eller egna pengar
● Får inte gå ut efter skola på egen hand, eller får inte gå ut alls
● Familjen diskuterar omvändelse av HBTQ-personer
● Hot och våld används som straff när man bryter mot hedersnormer
● Rädsla för vad föräldrarna ska säga eller göra om det kommer fram att
man sökt hjälp
● Söker ofta elevhälsa för det som kan vara psykosomatiska besvär
● Ändrar sig plötsligt, tystnar eller tar tillbaka allt man tidigare sagt
5.1.

Pojkar – specifika varningstecken

● Krav på att kontrollera sina syskon, kusiner eller andra inom gruppen
genom att tex invänta dem efter skolan eller ”skvallra” om vad en flicka
gjort i skolan.
*Att tex. ta en bild på flickan när hon gör något som bryter mot hedersnormer och skickar det till hennes
familjesystem

5.2. Flickor - specifika varningstecken
● Olika kläd- och beteendekoder i och utanför förskolan/skolan eller
hemmet. Bär exempelvis slöja och heltäckande kläder i
förskolan/skolan men inte hemma
● Rigid kontroll av fritiden, exempelvis att inte få delta i aktiviteter
utanför skolan
● Hon får inte ha svenska vänner
● Hon får inte umgås med killar
● Önskan om att ”återställa” eller kontrollera sin ”mödomshinna” eller
slidkrans.
● Det talas om att flickan ska bli kvinna eller ”bli ren”
*Om flickan är gravid eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våld kontakta alltid
socialtjänsten

6. Att ställa frågor
Det är viktigt att våga ställa frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck
eller annan utsatthet.
Vissa som utsätts för våld ser sig inte som utsatta och tänker inte på våldet som
misshandel, övergrepp och hot.
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När man ställer frågor om våld är det därför viktigt att fokusera på personens
egen upplevelse. Det kan vara svårt för en utsatt person att göra en fullständig
analys av sitt liv. Ställ därför korta, enkla och raka frågor som inte är ledande.
6.1. Exempel på frågor att ställa vid misstanke om att någon
är utsatt
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vad vill du göra som du inte får?
Vad måste du göra som du inte vill?
Vilka argument används för att reglerna ska efterföljas?
Vilka metoder används för att reglerna ska efterföljas?
Vilka personer upprätthåller reglerna? Vem bestämmer vad?
Vika är konsekvenserna om reglerna bryts?
Har någon du känner till varit i en liknande situation?
Hur reagerade familjen eller då?
Hur länge har kontrollen pågått?
Föreligger underliggande eller direkt uttalat hot, i så fall från vem eller
vilka?
Vad tycker andra om den du är kär i? Kan du ta hem din partner? Kan
du ha vänner av motsatt kön?
Vilka krav finns kring ditt utseende?
Vad har sagts om din framtid?
Vilken är familjens/församlingens hållning i det här som tagits upp?
Hur ser syskon, släktingar eller andra gruppmedlemmars inställning och
agerande ut?
Finns det någon inom gruppen som känner till din situation?
Finns det någon du litar på inom eller utanför gruppen?
Hur ställer du dig själv till din situation?

7. Ansvar
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn, eller kommer i kontakt med barn i sitt
yrke, har enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen skyldighet att genast anmäla till
socialtjänsten om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (14 kap
§1 SoL) se Rutiner för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com)

8. Rutiner vid misstanke om utsatthet för hedersvåld
och förtryck
● Vid misstanke om att ett barn eller ungdom utsätts för hedersrelaterad
problematik är det viktigt att en orosanmälan görs snarast - se Rutiner
för anmälan till socialtjänsten. (sharepoint.com
● Föräldrar/vårdnadshavare skall aldrig kontaktas, utan eventuell
kontakt sker genom Socialtjänsten.
● Om situationen är akut ska omedelbar kontakt tas med
socialsekreterare i mottagningsgruppen, SSPF eller annan
socialsekreterare.
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● Om akut situation uppstår under kvällstid eller helg ska omedelbar
kontakt med socialjour eller polis tas.
8.1.

Akuta insatser

I vissa fall behöver akuta insatser sättas in vid tecken på hedersrelaterat våld
och förtryck.
Detta kan vara när det finns en akut risk för att personen ska:
●
●
●
●

bli utsatt för våld
ingå äktenskap mot sin vilja
utsättas för könsstympning
eller av annan anledning behöver omedelbart skydd

8.2.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Checklista stödfrågor vid bedömning av akuta insatser

Vad är det som gör att du söker hjälp just nu?
Vad vill du ha hjälp med?
Har du sökt hjälp tidigare och i så fall var?
Hur ser din familj/släkt/nätverk ut?
Vilka regler har du brutit mot och vad tror du blir påföljden?
Hur stor är risken att någon får reda på det? I så fall vem?
Har någon annan i nätverket brutit mot reglerna? Vad hände då?
Finns det någon i din närhet som känner till din situation?
Om vi skulle kontakta någon i din familj vem skulle det vara?
Vet någon att du är här?
Finns något uttalat hot?
Vad händer om du går hem idag?

8.3.

Om personal misstänker att det handlar om ett akut läge
för den unga

● Gör upp en ansvarsfördelning kring vem som arbetar vidare med
ärendet.
● Kontakta socialtjänsten, hälso- och sjukvården om det finns behov av
vård eller dokumentation av skador.
● Försök så snabbt som möjligt ta reda på våldets karaktär och
omfattning, vem eller vilka som utövar våldet och hur den utsatta
personens nätverk ser ut.
● Försök att utforska barnets/ungdomens situation utan att värdera
eller kommentera. Ha ett objektivt förhållningssätt. Dokumentera om
möjligt.
● Individ och familjeomsorg (IFO) enheten för barn och unga och SSPFkoordinator, mottagningsenheten och säkerhetsenheten kan vara
behjälpliga med att bedöma skyddsbehovet.
● Informera aldrig vårdnadshavare vid misstanke om
hedersrelaterat våld och förtryck
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●

Försök att uppehålla barnet/ungdomen tills socialtjänsten återkopplar.

8.4.

Utredning hos socialtjänsten

När hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och personen önskar stöd
och hjälp ska utredning enligt SoL (11 kap 1§) inledas hos socialtjänsten.
En utredning inom socialtjänsten ska utreda behov av stöd och hjälp hos den
unge, på kort sikt och på lång sikt. En utredning som handlar om oro för
hedersrelaterat våld och förtryck handläggs av individ och familjeomsorg
(IFO).
En utredning får pågå i max 4 månader och görs för att ta reda på hur den
unge mår, har det hemma och om och på vilket man eventuellt behöver stötta
och hjälpa den unge. Utredningen sammanställs sedan i ett skriftligt dokument
där den unge, föräldrar, skola och sjukvård kan komma att uttala sig.
Antingen avslutas utredningen utan stöd och ärendet avslutas. Om
utredningen istället avslutas med en insats, innebär det att den unge får någon
form av stöd exempelvis boende i familjehem eller kontakt med
familjebehandlare.
Utredning av någon över 18 år kan inte göras utan samtycke.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.216
Datum: 2021-08-25
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Strategi för gatubelysning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för gatubelysning.
Sammanfattning
2019 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
belysningsstrategi. Uppdraget har tolkats som att det avser en strategi för gatubelysning.
Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur kommunen vill
gestalta det offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin ska fungera som ett
planeringsverktyg för förvaltningen och omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa
en levande, trygg och attraktiv kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet. Den ska
möjliggöra och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under
dygnets mörka timmar.
Strategin kommer att kompletteras av riktlinjer som antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31 § 48
Strategi för gatubelysning Ale kommun
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-03-25
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen/styrdokument

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-04-14 inkommit med förevarande förslag på strategi för
gatubelysning.
2019 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
belysningsstrategi.
Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur man vill gestalta det
offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin ska fungera som ett
planeringsverktyg för förvaltningen och omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa
en levande, trygg och attraktiv kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet. Den ska
möjliggöra och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under
dygnets mörka timmar.
Strategin kommer att kompletteras av riktlinjer som antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Ekonomisk bedömning
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Beslutets genomförande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningens bedömning
Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömningar i ärendet.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

SBN § 48

Dnr SBN.2021.40

Strategi för gatubelysning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
strategi för gatubelysning Ale kommun.
Sammanfattning
2019 fick infrastrukturenheten i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
belysningsstrategi. Efter samtal och diskussion med politiker i
samhällsbyggnadsnämnden kom man i förvaltningen fram till att strategin
skulle ge svar på vilka sträckor och platser i kommunen som skall belysas.
Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur man
vill gestalta det offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin
skall fungera som ett planeringsverktyg för förvaltningen och visionen omfattar
hela kommunen och tar avstamp i att skapa en levande, trygg och attraktiv
kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet. Den ska möjliggöra och
underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under
dygnets mörka timmar.
Belysning är något som påverkar alla invånare i Ale kommun. För att skapa bra
förutsättningar för alla är det viktigt att ha en väl planerad belysning som är rätt
för ändamålet. Ljuset ska skapa säkra och inbjudande utomhusmiljöer för alla,
så att man kan förlänga utomhusvistelsen och inbjuda till aktivitet, rörelse, lek
och sport även under kvällstid.
Vid planering av belysning måste även hänsyn till djur och naturliv tas för att
ej störa det ekologiska systemet och dess biologiska mångfald.
Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga
förutsättningar för djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta
och därför tillämpas restriktivt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-25
Strategi för gatubelysning Ale kommun, 2021-03-24
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Strategi för gatubelysning
Ale kommun

Antagen av Kommunfullmäktige
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

datum § XX
Sektor samhällsbyggnad
2020-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
SBN.2021.40

Ansvarig handläggare

Enhetschef Gata/Park
Projektledare Gata/park
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Begreppsförklaring
Nedan förklaras termer och begrepp som återkommande återfinns i texten. Listan följer
alfabetisk ordning.
▪

Armatur: Avser belysningsarmaturen med ljuskällan i, i dagligt tal ”lampan”.

▪

Belysningsstyrka: En fotometrisk storhet för att mäta hur mycket ljus som träffar en yta.
Enhet Lux (lx).

▪

Bländning: En störning av den visuella uppfattningen, orsakad av en obehagligt ljus,
ljuskälla eller reflektion. En form av visuellt oljud som uppkommer som ett resultat av
alltför stora kontraster i synfältet.

▪

Obehagsbländning: Bländning som upplevs distraherande eller obehaglig men ej
signifikant reducerar möjligheten att ta in visuell information.

▪

Synnedsättande bländning: Bländning som reducerar möjligheten att ta in visuell
information.

▪

Synergonomi: Belysningen utformad utifrån ögats förutsättningar

▪

Färgåtergivning: Är ett mått på hur naturtrogna färger återges, belysta av en ljuskälla.
Återgivningen mäts genom ett färgåtergivningsindex, vanligen förkortat CRI altnativt
Ra.

Projektgrupp
Gustaf Nilvall, Ale kommun
Enhetschef Infrastrukturenheten
Christian Rönkkö, Ale kommun
Infrastrukturenheten
Konsultgrupp
Andreas Milsta, White arkitekter
Kajsa Sperling, White arkitekter
Viktor Martinsson, White arkitekter
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1. INLEDNING

Bakgrund
År 2019 fick infrastrukturenheten i Ale kommun uppdraget att ta fram en
gatubelysningsstrategi som ska användas av infrastrukturenheten vid planering och
upprustning av den kommunägda gatubelysningen. Strategin skulle ge svar på samt omfatta
riktlinjer på vilka sträckor och platser som ska belysas. Genom dialog med kommunens
tjänstemän, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och White arkitekter utökades
uppdraget till att bli en mer övergripande plan för hur kommunen ska arbeta med offentlig
belysning.
År 1974 gjordes en kommunsammanslagning av ett flertal mindre kommuner vilka
tillsammans bildade Ale kommun. Dessa kommuner hade fram till sammanslagningen
ansvar för sin egen gatubelysning. Detta har lett till att vi idag kan se spår av olika
gatubelysningslösningar i kommunen.
Ale kommun har befunnit sig i ett mycket expansivt skede de senaste åren. Med invigningen
av de nya pendelstationerna år 2012 har en stark inflyttning till kommunen skett. Detta
påverkar alla delar av en kommuns infrastruktur och service, således även belysningen.

Syfte
Syftet med strategin är att peka ut riktningen och ambitionsnivån för hur det offentliga
rummet gestaltas under dygnets mörka timmar, för såväl vägar som för enskilda platser.
Arbetet med belysning ska utgå från människans behov och eftersträva balans mellan
funktionella, estetiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Strategin ska bidra till att
kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett planeringsunderlag
genom riktlinjer, program och handbok för belysningen i Ale kommun.

Vision
Visionen omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa en levande, trygg och
attraktiv stadsmiljö som bidra till en jämlik och hållbar stadsutveckling. Den ska möjliggöra
och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under dygnets
mörka timmar. Ledorden i denna strategi handlar om rätt belysning på rätt plats i rätt tid för
att uppnå största möjliga samhällsnytta.
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Mål
Den offentliga belysningen i Ale kommun skall skapa levade och attraktiva utemiljöer som
möjliggör att det offentliga rummet används efter mörkrets inbrott. Målet är att fler
människor ska röra sig ute och i högre utsträckning välja ett hållbart resande och uppleva
trygghet.

Ljus för människor
Denna strategi sätter fokus på det oskyddade trafikanterna med människan i centrum. Bilar
har sina egna lyktor varpå fokus istället ligger på att säkerställa god belysning som främjar
aktivitet, rekreation och vistelse. Genom en väl gestaltad utemiljö förlängs utomhusvistelsen
och bidrar på så sätt att fler spenderar mer tid utomhus, såväl inom som utanför tätorterna.
Det handlar om att säkerställa trygga och säkra utomhusmiljöer som länkar samman
funktioner och kommunikationer i Ale med en hög visuell komfort. Väl planerad belysning
av lekplatser och aktivitetsområden möjliggör aktivitet, rörelse, lek och sport även under
kvällstid. Bra belysning av gång- och cykelvägsnätet kan motivera användandet av cykeln
framför bilen. På landbyggden kan belysning bidra till att främja vardagsmotionen.

Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet
Ett väl fungerande underhåll och en avvägd belysningsplanering kan öka trafiksäkerheten,
trygghetsupplevelsen och tillgängligheten för alla som använder det offentliga rummet. Ett
standardiserat förhållningssätt i form av riktlinjer för olika typmiljöer hjälper till att besvara
återkommande frågor avseende utformningen.

Energi- och driftseffektiviteten
Genom investeringar i nya energieffektiva belysningsanläggningar som är optimerade
avseende drift och underhåll kan energiförbrukningen minskas. Likväl ett fungerade
styrsystem som ser till att belysningen används när den gör nytta är av stor vikt.
Att välja kvalitativa material och beprövade tekniker säkerställs en lång livslängd.
Estetiska och tekniska aspekter på belysningsanläggningen skall alltid utvärderas och ställas
mot varandra för att uppnå bästa funktionalitet.
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Förstudie och dokumentshierarki
En förstudie genomfördes hösten 2019 med målet att identifiera kommunens behov av en
övergripande strategi, föreslå lämpliga detaljeringsnivåer samt identifiera prioriterade
frågeställningar specifikt för Ale kommun. Underlaget användes sedan för att skapa samsyn
mellan kommunens arbetsgrupp och konsulten kring det fortsatta arbetet.
Utifrån insamlat material samt arbetsmöten med politiker ifrån samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott och tjänstemän (Infrastrukturchef, projektledare) föreslås en
kommunomfattande gatubelysningsstrategi bestående i fyra delar:

1. Strategi
Delen avseende vision och strategi behandlar ljuset i relation till den befintliga och
kommande översiktsplaner, med syfte att integrera ljus som en viktig del i
stadsplaneringsprocessen.
En gemensam målbild och vision om vad ljuset har för roll i utvecklingen av Ale
kommun formuleras och ambitionsnivån ska framgå tydligt. Denna kortfattade del
vänder sig till kommunens politiker, tjänstemän och invånare i Ale kommun för att
beskriva det långsiktiga och strategiska arbetet.

2. Riktlinjer
Riktlinjerna ska ge svar på vad som skall beaktas i olika typmiljöer: tätort, utanför tätort,
resandemiljö samt natur- och rekreationsområden. De ska ge vägledning om vilka
visuella, tekniska och miljömässiga hänsynstaganden som ska beaktas.
Vidare skall riktlinjerna vara till hjälp vid prioritering av vilka vägar och platser som ska
belysas och hantera samverkansprocessen mellan olika intressenter. Riktlinjerna
beskrivs med text och syftar till att ge alla som arbetar med ljusplanering goda
förutsättningar att hantera återkommande frågor som rör gatubelysning samt till alla som
äger och förvaltar belysningsanläggningar.
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3. Belysningsprogram
Mer konkreta belysningsprogram arbetas på sikt fram för respektive tätort inom Ale
kommun. Dessa är platsspecifika och innehåller bärande belysnings principer med grund
i strategin och riktlinjerna.
Principerna kan redovisa typarmaturer, placeringar, stolpe och styrning mm.
Programmens detaljeringsnivå kan variera beroende på den geografiska omfattningen;
om det är ny-exploatering eller upprustning av befintligt samhälle. Programmet bör tas
fram i samverkan med andra aktörer som ansvarar för belysningen inom respektive
område.
Programmet vänder sig till arkitekter och planerare som gestaltar den fysiska miljön
samt aktörer som projekterar och förvaltar belysningen. Detta skall ses som en
rekommendation vid fördjupad översiktsplanering i respektive tätort.

4. Teknisk handbok
Ale kommun har en teknisk handbok som innehåller bestämmelser vad gäller utförandet
av tekniska installationer. Detta dokument syftar till att ge Ale kommun standardiserade
lösningar och enhetliga förutsättningar avseende anläggningar som kommunen ansvarar
för.
Dokumentet saknar i dagsläget ett kapitel om belysningsanläggningar. Genom att utöka
handboken med visuella och tekniska förutsättningar för belysningsanläggningar skapas
bättre förutsättningar för en mer långsiktig utveckling av kommunens belysning. Målet
är att ge stöd för projektörer och exploatör avseende kommunens krav på anläggningen
för framtida drift.
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Visualisering av dokumentsstruktur
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Hållbarhet
Ljus och belysning har en viktig roll att spela i utvecklingen av hållbara livsmiljöer. Med
ljus som huvudsakligt verktyg kan såväl ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
främjas.
▪

Ekologisk hållbarhet

Ljus och mörker är en viktig biologisk och ekologisk faktor för människor, djur och
naturen vi lever i. Artificiell belysning kan utgöra ett störande inslag då belysningen
rubbar balansen i dagsljusets naturliga dygnsrytm. I planering av belysning måste därför
hänsyn till djur och naturliv tas för att ej störa det ekologiska systemet och dess
biologiska mångfald.
Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga förutsättningar för
djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta och därför tillämpas
restriktivt. Läs mer om ljus och biologisk mångfald i Riktlinjer för naturområden.

▪

Ekonomisk hållbarhet

Belysning har traditionellt sett varit en investering med relativt låg inköpskostnad, med
tonvikt på efterföljande drift och underhåll. Med dagens LED-teknik har de senare
kostnaderna kraftigt minskats, ett gott incitament för nyinvestering av modern teknik vid
uttjänta anläggningar.
Ale kommun skall sträva efter att investera i bästa möjliga ljusteknik avseende
energieffektiva ljuskällor och styrsystem, utan att ge avkall på ljusets kvalitet där
människor vistas. Resursanvändningen ska optimeras genom att väl använda platser och
stråk belyses med hög ljuskvalitet medan platser och stråk som inte behöver användas
under mörka timmar lämnas obelysta. Belysningen skall bidra till att öka andelen
hållbara resor genom att skapa attraktiva ljusmiljöer för gående, cyklister och resenärer
med kollektivtrafik.
Förutom ett direkt ekonomiskt värde av investering i belysning ökar man också
attraktiviteten till de aktuella platserna, vilket i sig är värdeskapande. Samverkan mellan
offentlig förvaltning och privata intressen skapar förutsättningar för gemensamma
belysningsinvesteringar som är hållbara över tid.
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▪

Social hållbarhet

God belysning är en av de viktigaste punkterna för att kvällstid uppnå en trygg miljö.
Upplevd trygghet förutsätter en god orienterbarhet och förståelse för sin närmiljö vilket
välplanerad belysning möjliggör.
Eftersom upplevelsen av trygghet varierar mellan olika grupper är trygghet en fråga om
jämställdhet och demokrati. Alla grupper i samhället skall ha tillgång till det offentliga
rummet. Välplanerad belysning kan bidra till att befolka platser under fler av dygnets
timmar och därigenom öka tryggheten och livskvaliteten för de som bor och verkar i
området.
För att förbättra tillgängligheten på ett jämlikt sätt ska gång- och cykelvägar som binder
samman aktivitets- eller boendemiljöer med kollektivtrafik, skolor och lokala
verksamheter prioriteras. Genom att ge dessa närmiljöer bra belysning främjas vardagen,
särskilt för de yngre och äldre medborgarna som ofta färdas till fots eller på cykel.
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2.

METODER OCH VERKTYG

Platsanpassad belysning
För att uppnå de ljusmässiga hållbarhetsmålen behöver belysningen utgå ifrån platsspecifika
behov och förutsättningar. Dessa förutsättningar kan struktureras enligt följande:
▪
▪
▪
▪
▪

Rumsliga förutsättningar vilket rör den fysiska miljöns form och skala.
Sociala förutsättningar vilket rör människans sociala aktiviteter
Karaktärs- och identitetsskapande förutsättningar vilket rör platsens utmärkande
egenskaper såsom, arkitektur-, kultur- och naturvärden.
Biologiska förutsättningar som behandlar risken för störningar på människors hälsa och
välbefinnande och på livsförutsättningar för djur- och naturliv.
Tekniska förutsättningar – Kopplat till tekniska krav på platsen enligt t.ex. teknisk
handbok.

Samverkan
I det offentliga rummets ljusmiljö finns ett flertal olika aktörer vilka tillsammans skapar
helhetsbilden av Ale kommun under dygnets mörka timmar. För att nå ett gott resultat där
de olika aktörerna har synkroniserade mål och får synergieffekter av varandras satsningar är
samverkan dem emellan väsentlig. Aktörerna bör identifieras tidigt i projektet för att skapa
gemensamma mål samt underlätta framtida planering och projektering.
▪

Medborgare och civilsamhälle

Ale kommuns satsningar görs till förmån för dess invånare, varför det finns ett värde i
att involvera och engagera dessa medborgare i planeringen och genomförandet av
åtgärder. Detta syftar dels till att öka kunskapen om vad som händer i kommunen samt
stärka den demokratiska delaktigheten och lokala förankringen. Genom inkludering i
form av informationsmöten, trygghetsvandringar och gestaltningsprocesser stärks
förståelsen och tilltron till de kommunala satsningarna. Detta bidrar till att öka
förståelsen för åtgärder och ett omhändertagande av nya satsningar.
▪

Privata aktörer

Belysningen i Ale kommuns offentliga rum ägs i mindre omfattning av privata aktörer. I
de fall en privat aktör önskar införskaffa en fasadbelysning eller liknande är det viktigt
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att samordning sker med kommunen och/eller annan privat aktör som kan komma
påverkas.

▪

Kommunens förvaltningar och bolag

Behöver samverka internt för att samlade investeringar ska ge optimal samhällsnytta.
Kommunala bolag som Alebyggen ansvarar för belysningsanläggningar som påverkar
stadsbilden.
▪

Statliga myndigheter

Trafikverket är den statliga myndighet som ansvarar för belysningen på Europaväg 45
bland annat, samt trafikplatserna i anslutning till dessa vägar. Vidare verkar
Länsstyrelsen i vissa fall som tillståndsgivare när det rör sig om belysning av
naturområden eller kulturhistoriskt intressanta miljöer.
De statliga myndigheterna kan vara både ägare av belysningsanläggningar samt också
fungera som tillståndsgivare i naturområden eller kulturhistoriskt intressanta miljöer.
Belysningsanläggningarna behöver integreras väl tillsammans med den kommunala
belysningen vad gäller funktionalitet och utseende.
▪

Regionala bolag

Kan vara exempelvis bolag för kollektivtrafik såsom Västtrafik. För att öka det hållbara
resandet behöver man i samverkan med denna aktör uppmärksamma belysningen på och
intill hållplatser för att på detta sätt skapa en trygg, attraktiv och tillgänglig miljö. Rent
konkret kan det röra sig om att det regionala bolaget står för belysningen i busskurer,
under cykeltak etcetera. Kommunen ombesörjer i sin tur strömförsörjningen till dessa
ljuspunkter.
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Trygghet
Trygghet är människors subjektiva upplevelse av att vara säker. Den upplevda tryggheten
skapas utifrån mentala bilder, sociala ställning och uppfattningen av det fysiska rummet
man befinner sig i.
Ljusmiljön har stor inverkan på om en plats upplevs trygg eller otrygg. En ljusmiljö med
god orienterbarhet, synergonomi och anläggningsskötsel skapar goda förutsättningar för en
ökad trygghet under dygnets mörka timmar. Eftersom otrygghet i många fall innebär att
människor avstår från aktiviteter eller användning av vissa transportmedel är variationen i
upplevd trygghet mellan olika grupper av människor en mycket viktig fråga. Tillgången till
det offentliga rummet skall vara jämställd.

Säkerhet
Ljus på vägar och platser är en viktig funktion för att öka säkerheten. I utomhusmiljöer
handlar det i första hand om trafikbelysning på gator och vägar, såväl för fotgängare som
cyklister. En väl utformad och underhållen anläggning syftar till att minska olycksfallen,
framför allt i konfliktzoner där olika trafikslag möts. Krav på jämnhet, intensitet, bländfrihet
och färgåtergivning är exempel på några viktiga faktorer att ta hänsyn till.
Utformningen skiljer sig åt utifrån vem som är anläggningsägare och om det är inom eller
utanför tätort i Ale kommun. Utgångspunkten för kommunal belysning är att
anläggningarna utformas enligt teknisk handbok som också hänvisar till gällande krav ex.
VGU, vägar och gators utformning.
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Synförutsättningar
Det mänskliga ögat har en god förmåga att gradvis adaptera till olikt ljusa ytor.
Omställningen från mörker till ljus sker vanligen inom loppet av några sekunder, medan
anpassningen från ljus till mörker är betydligt mer krävande. Anpassningen från en ljus till
en mörk vistelsemiljö tar oftast flera minuter, där en total mörkeradaptation kan ta nästan en
timme.
Stora kontrastförhållanden mellan olika områden leder således till en försämrad
synprestanda på grund av den besvärande omadaptationen ljusmiljöerna sinsemellan.
Mycket stora skillnader kan orsaka obehags- såväl som synnedsättande bländning.
För personer med synnedsättningar, allmänt åldrade ögon inräknat, är det extra viktigt att
säkerställa en adaptationsvänlig ljusmiljö. Generellt sett främjas de flesta typer av
synnedsättning av mjuka övergångar mellan olikbelysta områden, samt väl avbländade
armaturer. I och med att ett åldrat öga medför synnedsättningar i sig, är det för det
gatubelysningsstrategiska arbetet lämpligt att ställa höga krav på bländfrihet i allmänhet.
Vidare är belysta adaptationssträckor, exempelvis mellan två byar som endast ligger cirka
500 meter från varandra, att rekommendera. Mer om detta finns att läsa under
Bedömningskriterier vid nyprojektering eller upprustning i Riktlinjer för gatubelysning i
Ale kommun.

Ljusföroreningar
Som en del för att nå målen om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska Ale
kommun arbeta för att begränsa ljusföroreningar och störande ljus som:
▪
▪
▪
▪
▪

har en negativ påverkan på djur och naturliv
har en negativ påverkan på människors hälsa och välbefinnande i sina bostäder
stör stadsbilden genom överbelysning eller opassande färgat eller rörligt ljus
stör astronomiska observationer
stör trafikanter genom bländning eller ger upphov till visuellt röriga och distraherande
ljusmiljöer

Med andra ord skall överflödigt, missriktat och påträngande ljus undvikas i största möjliga
mån; till fördel för såväl visuell komfort som energieffektivitet och inte minst miljön. Den
huvudsakliga åtgärden för att åstadkomma detta är att använda sig av armaturer som endast
riktar ljus ned mot marken. Armaturernas skärmar skall därmed vara täta, så att inget av
dess ljus strålar igenom dem.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Den största skillnaden för att förebygga ljusföroreningar görs emellertid genom att
identifiera platser som inte behöver belysning alls.
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer:SBN.2021.40
Datum: 2021-03-25
Projektledare Christian Rönkko
Samhällsbyggnadsnämnden

Strategi för gatubelysning
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för
gatubelysning Ale kommun.
Sammanfattning
2019 fick infrastrukturenheten i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
belysningsstrategi. Efter samtal och diskussion med politiker i samhällsbyggnadsnämnden
kom man i förvaltningen fram till att strategin skulle ge svar på vilka sträckor och platser i
kommunen som skall belysas.
Syftet med strategin var att peka ut riktning samt ambitionsnivå för hur man vill gestalta det
offentliga rummet under dygnets mörka timmar. Strategin skall fungera som ett
planeringsverktyg för förvaltningen och visionen omfattar hela kommunen och tar avstamp i
att skapa en levande, trygg och attraktiv kommun som bidrar till en jämlikhet och hållbarhet.
Den ska möjliggöra och underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och
hållbart under dygnets mörka timmar.
Belysning är något som påverkar alla invånare i Ale kommun. För att skapa bra
förutsättningar för alla är det viktigt att ha en väl planerad belysning som är rätt för
ändamålet. Ljuset ska skapa säkra och inbjudande utomhusmiljöer för alla, så att man kan
förlänga utomhusvistelsen och inbjuda till aktivitet, rörelse, lek och sport även under
kvällstid.
Vid planering av belysning måste även hänsyn till djur och naturliv tas för att ej störa det
ekologiska systemet och dess biologiska mångfald.
Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga förutsättningar för
djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta och därför tillämpas restriktivt.

Thomas Lenell

Mattias Mossberg

Sektorchef

Verksamhetschef Teknik
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-25
Strategi för gatubelysning Ale kommun

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Handläggare
Enhetschef Gata/Park
Verksamhetschef Teknik
Sektorchef
Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet
År 2019 fick infrastrukturenheten i Ale kommun ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta
fram en belysningsstrategi. Efter diskussion med politiker i samhällsbyggnadsnämnden kom
förvaltningen fram till att strategin skulle ge svar på samt omfatta riktlinjer på vilka sträckor
och platser som ska belysas.
Syftet med strategin är att peka ut riktningen och ambitionsnivån för hur det offentliga
rummet gestaltas under dygnets mörka timmar, för såväl vägar som för enskilda platser.
Arbetet med belysning ska utgå från människans behov och eftersträva balans mellan
funktionella, estetiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Strategin ska bidra till att
kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett planeringsunderlag
genom riktlinjer, planer och handbok för belysningen i Ale kommun.
Visionen omfattar hela kommunen och tar avstamp i att skapa en levande, trygg och attraktiv
stadsmiljö som bidrar till en jämlik och hållbar stadsutveckling. Den ska möjliggöra och
underlätta för alla i Ale kommun att röra sig tryggt, säkert och hållbart under dygnets mörka
timmar. Ledorden i denna strategi handlar om rätt belysning på rätt plats i rätt tid för att uppnå
största möjliga samhällsnytta.
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Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv
Belysningen påverkar alla invånare i kommunen, speciellt under den mörka perioden av året
samt kvällstid. Strategin sätter fokus på oskyddade trafikanter, det handlar om att skapa både
trafiksäkerhet och trygghet. Ljuset ska skapa säkra och inbjudande utomhusmiljöer för alla, så
att man kan förlänga utomhusvistelsen och ta sig säkert mellan olika knutpunkter.
För att skapa förutsättningar för barn och ungdomar berör strategin även väl planerad
belysning av lekplatser och aktivitetsområden vilket möjliggör aktivitet, rörelse, lek och sport
även under kvällstid.
För personer med synnedsättningar, allmänt åldrade ögon inräknat, är det extra viktigt att
säkerställa en adaptationsvänlig och en väl avbländande ljusmiljö vilket strategin berör.
Strategin berör även social hållbarhet där alla grupper i samhället skall ha tillgång till det
offentliga rummet.

Hållbarhetsperspektivet
Ljus och mörker är en viktig biologisk och ekologisk faktor för människor, djur och naturen
vi lever i. Artificiell belysning kan utgöra ett störande inslag då belysningen rubbar balansen i
dagsljusets naturliga dygnsrytm. I planering av belysning måste därför hänsyn till djur och
naturliv tas för att ej störa det ekologiska systemet och dess biologiska mångfald.
Ale kommun har stora naturområden med mörker vilka ger naturliga förutsättningar för
djurlivet. Belysningen skall planeras med hänsyn till detta och därför tillämpas restriktivt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Strategin är framtagen med hjälp av kommunala styrdokument, riktlinje för styrdokument och
rutin för framtagande och publicering av styrdokument.
.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Beslutets genomförande
När strategi för gatubelysning Ale kommun är antagen skall förvaltningen skriva upp ett
ärende för beslut till samhällsbyggnadsnämnden gällande riktlinjer för gatubelysning i Ale
kommun.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att strategi för gatubelysning Ale kommun skall antas.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en belysningsstrategi. Förvaltningen
har gjort bedömningen att det avser en strategi för gatubelysning.
Förvaltningen har tagit fram strategi och riktlinjer för gatubelysning i Ale kommun. Strategin
är framtagen för att peka ut långsiktiga mål, inriktningar och handlingsätt om hur det
offentliga rummet gestaltas under dygnets mörka timmar. Strategin skall ligga som grund för
riktlinjer för gatubelysning som förvaltningen kommer få stor nytta av vid planering,
förnyelse och rasering i framtiden.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.340
Datum: 2021-06-24
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avyttra fastigheten Nödinge
5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för
verkställande.
Sammanfattning
Sedan beslutet om inköp av fastigheten Nödinge 5:116 togs under 2019 har utredningar visat
att det inte räcker med renovering för att kunna nyttja huset på fastigheten till LSS-boende,
utan att en omfattande ombyggnation behövs. Detta skulle i sin tur leda till en betydligt högre
kostnad som antingen läggs på hyresgästerna eller att socialnämnden måste subventionera del
av hyreskostnaden. Av den anledningen har sektor service nu, i samråd med sektor
socialtjänst, gjort bedömningen att den bästa lösningen är att Ale kommun avyttrar
fastigheten. Vidare gör verksamhet fastighet och IT, inom sektor service, bedömningen att
fastigheten inte är lämplig för att lösa andra lokalbehov i kommunen.

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-06-24
Socialnämndens beslut § 8 2021-04-01
Servicenämndens beslut § 46 2021-06-08
'Tjänsteutlåtande från sektor service
Kostnad för anpassning av ombyggnation av Nödinge 5116.pdf

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorschef samhällsbyggnad
För kännedom:

Sektorschef Socialtjänst
Kommunchef
Ekonomichef
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att förvärva fastigheten Nödinge 5:116,
adress Pigegårdsvägen 1, efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande
socialnämnden) samt att även bevilja investering för anpassning för att kunna nyttja huset på
fastigheten som LSS-boende. Detta med anledning av sektorns omfattande behov av
boendeplatser inom LSS. Sedan förvärvet av denna fastighet har huset stått outnyttjat i
avvaktan på anpassning. Utredning av byggnaden har genomförts av verksamhet fastighet och
IT, sektor service, under 2020-2021. I denna har framkommit att den renovering som var
planerad inte är tillräcklig för att huset ska kunna nyttjas som LSS-boende. Det skulle istället
krävas en omfattande ombyggnation av huset för att uppnå kraven för ett LSS-boende. Med
anledning av detta har sektor service, i samråd med sektor socialtjänst, gjort bedömningen att
det inte är ekonomiskt hållbart att behålla fastigheten för sektor socialtjänst behov.
Ekonomisk bedömning
Sektor socialtjänst har idag en årshyreskostnad om 312 000 kronor för huset på
Pigegårdsvägen 1. Den ombyggnation som skulle behövas för att kunna nyttja detta till LSS
verksamhet beräknas till omkring 2 960 000 kronor, vilket får till följd att hyrorna blir för
höga för målgruppen att klara av. Alternativet vore då för socialnämnden att subventionera en
del av hyreskostnaden.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(3)

Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Beslutets genomförande
Beslutet skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden för vidare hantering.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar servicenämndens och socialnämndens bedömning och hänvisar i övrigt
till tjänsteutlåtande från sektor service.
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

SERN § 46

Dnr SERN.2021.36

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116,
Pigegårdsvägen Nödinge
Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avyttra
fastigheten Nödinge 5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställande.

Sammanfattning
Sedan beslutet om inköp av fastigheten Nödinge 5:116 togs under 2019 har
utrednngar visat att det inte räcker med renovering för att kunna nyttja huset på
fastigheten till LSS-boende, utan att en omfattande ombyggnation behövs.
Detta skulle i sin tur leda till en betydligt högre kostnad som antingen läggs på
hyresgästerna eller att socialnämnden måste subventionera en stor del av
hyreskostnaden. Av den anledningen har sektor service nu, i samråd med sektor
socialtjänst, gjort bedömningen att den bästa lösningen är att Ale kommun
avyttrar fastigheten. Vidare gör verksamhet fastighet och IT, inom sektor
service, bedömningen att fastigheten inte är lämplig för att lösa andra
lokalbehov i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Protokoll 2021-04-01 SN§8 Pigegårdsvägen
Kostnad för anpassning av fastighet till flerbostadshus Pigegårdsvägen 1

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom

Socialnämnden
Servicenämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2021-02-23

Sektor ATO
Taija Tuomilehto Holmberg

Ombyggnation av bostadshus Nödinge 5:116 (Pigegårdsvägen 1)
Fastigheten Nödinge 5:116 förvärvades av Mark- och exploateringsavdelningen på
uppdrag av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i slutet av 2019 för en total summa
om 5 500 000 kronor. På fastigheten finns ett bostadshus om totalt 192 kvadratmeter och
avsikten var att denna byggnad skulle användas som flerbostadshus med två lägenheter.
För att byggnaden skall kunna användas som ett flerbostadshus behöver ett bygglov för
ändrad användning beviljas och anpassningar för brandskydd och tillgänglighet
genomföras.
Verksamhet fastighet och IT har därför fått i uppdrag att utreda vilka anpassningar som
krävs för att använda byggnaden som flerbostadshus och presentera en kostnadskalkyl för
detta.
Utredning har genomförts under 2020 med stöd av arkitekter och sakkunniga inom brand,
konstruktion och tillgänglighet och offert för ombyggnationen har lämnats av
ramupphandlad entreprenör.
Ekonomi och rekommendation
En betydande ombyggnation behöver göras för att uppfylla krav på brand och
tillgänglighet. Bland annat behöver två nya tillgänglighetsanpassade wc/bad byggas, ny
tillgänglighetsanpassad entré i källarplan skapas samt att en brandscellsgräns mellan
lägenheterna byggs. Total kostnad exklusive byggherrekostnad, bygglov, och nedlagda
konsultkostnader (arkitekt, brand, tillgänglighet, konstruktion): 2 960 000 kronor.
Entreprenören har även gjort en bedömning av underhållsbehovet inom en 10-årsperiod
men har meddelat att deras bedömning är att det inte finns något ytterligare
underhållsbehov än de åtgärder som ingår i anpassningen till flerbostadshus.
2019-10-31

Totala utredningskostnader till dagens datum: 220 000 kronor.

Undertecknad har inte kännedom om lägenheterna efter anpassningen blir optimala till
det syfte den då får men värt att notera är ändå att varje lägenhet blir cirka 95
kvadratmeter.
1
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Ale kommun

Kommunikationsavdelningen

Inköpspriset tillsammans med nedlagda kostnader för utredning innebär en total
kvadratmeterkostnad om 29 791 kronor. Ombyggnationskostnaden exklusive
tillkommande byggherrekostnader med mera innebär en ytterligare kvadratmeterkostnad
15 416 kronor vilket sammantaget ger en total kvadratmeterkostnad om 45 207 kronor
vilket överstiger totalkostnaden vid nybyggnation av bostäder till detta ändamål.

Med utgångspunkt från inköpspris, nedlagda kostnader vid utredning och kostnad för
anpassningar för att beviljas bygglov för flerbostadshus är undertecknads
rekommendation att inte gå vidare med planen att anpassa byggnaden till ett
flerbostadshus och om verksamheten inte bedömer det rimligt ekonomiskt att använda
byggnaden som enbostadshus, sälja fastigheten i befintligt skick.

Tony Jönsson
Verksamhetschef Fastighet och IT
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.36
Datum:
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Avyttring av fastigheten Nödinge 5:116, Pigegårdsvägen
Nödinge
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avyttra fastigheten
Nödinge 5:116 genom försäljning och att uppdraget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden
för verkställande.
Sammanfattning
Sedan beslutet om inköp av fastigheten Nödinge 5:116 togs under 2019 har utrednngar visat
att det inte räcker med renovering för att kunna nyttja huset på fastigheten till LSS-boende,
utan att en omfattande ombyggnation behövs. Detta skulle i sin tur leda till en betydligt högre
kostnad som antingen läggs på hyresgästerna eller att socialnämnden måste subventionera en
stor del av hyreskostnaden. Av den anledningen har sektor service nu, i samråd med sektor
socialtjänst, gjort bedömningen att den bästa lösningen är att Ale kommun avyttrar
fastigheten. Vidare gör verksamhet fastighet och IT, inom sektor service, bedömningen att
fastigheten inte är lämplig för att lösa andra lokalbehov i kommunen.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Protokoll 2021-04-01 SN§8 Pigegårdsvägen
Kostnad för anpassning av fastighet till flerbostadshus Pigegårdsvägen 1
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Socialnämnden
Servicenämnden

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att förvärva fastigheten Nödinge 5:116,
adress Pigegårdsvägen 1, efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande
socialnämnden) att även bevilja investering för anpassning för att kunna nyttja huset på
fastigheten som LSS-boende. Detta med anledning av sektorns omfattande behov av
boendeplatser inom LSS.
Sedan förvärvet av denna fastighet har huset stått outnyttjat i avvaktan på anpassning.
Utredning av byggnaden har genomförts av verksamhet fastighet och IT, sektor service, under
2020-2021. I denna har framkommit att den renovering som var planerad inte är tillräcklig för
att huset ska kunna nyttjas som LSS-boende. Det skulle istället krävas en omfattande
ombyggnation av huset för att uppnå kraven för ett LSS-boende. Med anledning av detta har
sektor service, i samråd med sektor socialtjänst, gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt
hållbart att behålla fastigheten för sektorns socialtjänst behov.
Ekonomisk bedömning
Sektor socialtjänst har idag en årshyreskostnad om 312 000 kronor för huset på
Pigegårdsvägen 1. Den ombyggnation som skulle behövas för att kunna nyttja detta till LSSverksamhet beräknas till omkring 2 960 000 kronor, vilket får till följd att hyrorna blir för
höga för målgruppen att klara av. Alternativet vore då för socialnämnden att subventionera en
del av hyreskostnaden, vilket inte ses som ekonomiskt försvarbart.
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Invånarperspektiv
Fastigheten köptes in med målsättningen att kunna erbjuda minst en brukare att återkomma
till sin ordinarie sociala miljö och på så sätt hitta en hemmaplanslösning i stället för köpt
plats. Målsättningen är fortfarande idag aktuell, men sektor socialtjänst måste samtidigt ta
ställning utifrån ett ekonomiskt perspektiv och då blir lösningen med den här fastigheten inte
möjlig.
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.
Beslutets genomförande
Beslutet i servicenämnden översändes till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Förvaltningens bedömning
Utifrån ekonomiskt sammanställning av kostnader för ombyggnation, socialnämndens beslut
2021-04-01 att föreslå avyttring samt verksamhet fastighet och IT bedömning att fastigheten
ej är lämplig att användas till andra lokalbehov, rekommenderas att avyttra fastigheten genom
försäljning.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.396
Datum: 2021-08-25
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Förslag på extra satsningar 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden
medges göra ett underskott mot fastställd ram upp till 4 mkr under 2021 för vissa
engångsinsatser. Detta under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt
förslag på sin nämnd den 2 september.
Sammanfattning
Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden finns det för närvarande ett antal
angelägna åtgärder av engångskaraktär som det inte finns budgeterade medel för men som
skulle vara till gagn för kommunens invånare, höja kvalitén och effektiviteten samt kunna ge
framtida kostnadsbesparingar inom samhällsbyggnadssektorn. Med anledning av att
kommunen som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på ca 46 mkr finns det
utrymme att bevilja samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att överskrida sin ram med upp
till 4 mkr för en rad engångsåtgärder under 2021.

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadschef
För kännedom:

Ekonomichef
Kommunchef
Ärendet
Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden finns det för närvarande ett antal
angelägna åtgärder av engångskaraktär som det inte finns budgeterade medel för men som
skulle vara till gagn för kommunens invånare, höja kvalitén och effektiviteten samt kunna ge
framtida kostnadsbesparingar inom samhällsbyggnadssektorn. Med anledning av att
kommunen som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på ca 46 mkr skulle det
finnas utrymme att bevilja samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att överskrida sin ram med
upp till 4 mkr för en rad engångsåtgärder under 2021. Åtgärder som föreslås är bland annat
tidigarelägga uppstart av tematiska tillägg till Översiktsplan så som t.ex. jordbrukskartering,
vattenplan, trafikplan och strategi m.m. En del av dessa åtgärder skulle kunna samordnas med
arbetet kring Fördjupad Översiktsplan Älvängen som påbörjas 2021. Andra åtgärder är att ta
in externt stöd för att arbeta bort eller minska kön med bygglovsärenden, diverse
tillsynsärenden inom miljö samt ta in extrahjälp för att hitta läckor inom dricksvattennätet
m.m.
Det finns ett stort behov av kompetensutveckling t.ex. inom bygglov där ökad kompetens
skulle medföra större rättssäkerhet samt snabbare handläggning. Behov finns också att ta fram
diverse handboksstöd till handläggare för att t.ex. få samsyn och snabbare handläggning av
bygglovsärenden. Till sist finns det också behov av att åtgärda visst eftersatt underhåll, t.ex.
byte av sand på kommunens lekplatser och uppdatering av delar av kommunens trafikmärken.

Ekonomisk bedömning
Med anledning av att kommunen som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget
på ca 46 mkr så finns det utrymme att bevilja samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att
överskrida sin ram med upp till 4 mkr för en rad engångsåtgärder under 2021.
Kostnad för uppstart av tematiska tillägg till Översiktsplan bedöms vara ca 1,2 mkr.
Åtgärder för att arbeta bort eller minska kön med bygglovsärenden, diverse tillsynsärenden
inom miljö samt att hitta läckor inom dricksvattennätet m.m. beräknas kosta 1,5 mkr.
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Kostnaderna kompetenshöjning och handläggarstöd beräknas till 0,3 mkr.
Till sist finns det också behov av att åtgärda visst eftersatt underhåll, t.ex. byte av sand på
kommunens lekplatser och uppdatering av delar av kommunens trafikmärken till en kostnad
av 1 mkr.
Invånarperspektiv
Genom att genomföra ovan nämnda insatser skulle det komma till gagn för
kommuninvånarna genom t.ex. snabbare handläggningstid samt rättssäkrare beslut för de som
söker bygglov, bättre kvalité på kommunens lekplatser samt säkrare trafikmiljö.
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.
Beslutets genomförande
Om beslutet går igenom kommer arbetet att påbörjas omgående för att så mycket som möjligt
ska hinnas med innan årsskiftet då medlen är av engångskaraktär och inte får påverka budget
eller belasta kommunen som kostnad efter 2021.
Förvaltningens bedömning
Bedömningen som förvaltningen gör är att ovan nämnda åtgärder skulle underlätta och ge god
effekt för Ale kommun som helhet både genom snabbare handläggning, ökad effektivitet,
förbättrad arbetsmiljö inom delar av sektor samhällsbyggnad samt i några fall
kostnadsbesparingar kommande år.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-EKO.2021.328
Datum: 2021-06-24
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för
utbildningsnämnden avseende uppstart av yrkesutbildningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden en
utökad investeringsram på 1,0 Mkr för uppstart av yrkesutbildningar.
Sammanfattning
Sektor utbildning planerar för uppstart av yrkesutbildningar till HT21, däribland ett
industriprogram. En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för
sektor utbildning för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till
utbildningen har uppdagats. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera
i nödvändiga maskiner.

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-06-24
Utbildningsnämndens beslut § 58 2021-06-09
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, 2021-05-26
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Ekonomichef
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För kännedom:

Sektorschef UBN
Ärendet
Sektor utbildning erbjuder idag introduktionsprogram inom Ale gymnasium. Det är sektorns
ambition att utveckla utbudet genom att erbjuda fler yrkesutgångar. I Komvux regi startar
sektorn introduktionsprogram med yrkesutgångar för Bygg och anläggning samt Industri till
HT21. Vidare kommer det även att erbjudas yrkespaket för målgruppen unga vuxna inom
ramen för projekt InVux inom nämnda utbildningar. Även yrkesutgångar inom vård och
omsorg, samt barn och fritid kommer att startas, med en framtida ambition om att inkludera
yrkespaket.
Många unga i åldern 16-24 år riskerar att inte ta sig in på ungdomsgymnasiets nationella
program då de saknar behörighet. Ales IM-program riskerar att skapa inlåsningseffekter då
nationella program att gå över till inte finns i kommunens regi. Genom dessa yrkesutgångar
erbjuds istället möjligheter till en yrkesbehörighet inom exempelvis bygg och anläggning
samt industri. Detta ger även möjlighet till validering av yrkesutgångarna samt yrkespaket för
unga vuxna och eventuellt nyanlända som har en utbildning som av olika anledningar inte är
gångbar eller leder till arbete.
En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för sektor utbildning
för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till yrkesutgångarna Bygg och
Anläggning samt Industri återstår och är nödvändig, då dessa saknas och behövs för att kunna
bedriva en adekvat yrkesutbildning. För att kunna starta upp utbildningen behöver
investeringsmedel tillskjutas. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna
investera i nödvändiga maskiner.
Ekonomisk bedömning
Vid ett scenario där planerad yrkesutbildning för industri tvingas lägga ner, exempelvis på
grund av för litet elevunderlag, innehar då Ale kommun och utbildningsnämnden den
ekonomiska risken. Skulle detta ske kommer det med stor sannolikhet inte finnas ett behov av
de investerande maskinerna, vilket innebär att försäljning blir nödvändig. I ett sådant scenario
är det föga troligt att hela det investerade belopp återfås, utan det bedöms att försäljningen
sker med en mindre förlust. Risken för nedläggning bedöms som liten. Kommunens
investeringsbudget för 2021 uppgår totalt till 461 mkr, tillägget motsvarar 0,2 % av den totala
investeringsbudgeten.
.
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Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor utbildning.
Beslutets genomförande
Efter beslut kommer sektorn investera i maskinerna för att till HT21 kunna starta upp
programmen. Inköpet kommer främst att genomföras att genomföras via befintliga ramavtal
sannolikt kommer det även bli aktuellt med vissa begagnade maskiner.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning och hänvisar i övrigt till
tjänsteutlåtande från sektor utbildning.
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Sektor utbildning
Diarienummer: UBN.2021.227
Datum: 2021-05-26
Controller Atbin Vali-Ababaf
Utbildningsnämnden

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för UBN 2021
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja
Utbildningsnämnden en utökad investeringsram på 1,0 Mkr.
Sammanfattning
Sektor utbildning planerar för uppstart av yrkesutbildningar till HT21, däribland ett
industriprogram. En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för
sektor utbildning för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till
utbildningen har uppdagats. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera
i nödvändiga maskiner.

Åsa Ericson

Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef

Controller

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-26
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef sektor utbildning
Controller sektor utbildning

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Ärendet
Sektor utbildning erbjuder idag introduktionsprogram inom Ale gymnasium. Det är sektorns
ambition att utveckla utbudet genom att erbjuda fler yrkesutgångar. I samarbete med Komvux
startar sektorn introduktionsprogram med yrkesutgångar för Bygg och anläggning samt
Industri till HT21. Vidare kommer det även att erbjudas yrkespaket för målgruppen unga
vuxna inom ramen för projekt InVux inom nämnda utbildningar. Även yrkesutgångar inom
Vård och Omsorg, samt Barn och fritid kommer startas, med en framtida ambition om att
inkludera yrkespaket.
Många unga i åldern 16-24 år riskerar att inte ta sig in på ungdomsgymnasiets nationella
program då de saknar behörighet. De lokala IM-programmen riskerar att skapa
inlåsningseffekter då nationella program att gå över till inte finns i kommunens regi. Genom
dessa yrkesutgångar erbjuds istället möjligheter till en yrkesbehörighet inom exempelvis
Bygg och anläggning samt Industri. Detta ger även möjlighet till validering av
yrkesutgångarna samt yrkespaket för unga vuxna och eventuellt nyanlända som har en
utbildning som av olika anledningar inte är gångbar eller leder till arbete.
En driftsbudget har upprättats för projektet som inryms i lagd budgetram för sektor utbildning
för året 2021. Ett behov av att investera i maskiner kopplade till yrkesutgångarna Bygg och
Anläggning samt Industri återstår och är nödvändig, då dessa saknas och behövs för att kunna
bedriva en adekvat yrkesutbildning. Intentionen var att leasa maskinerna på årsbasis men
företaget backade ur på grund av den ekonomiska risken vid inköp av kostsamma maskiner
och en eventuell nedläggning av nämnda yrkesutbildning. För att kunna starta upp
utbildningen behöver investeringsmedel därmed tillskjutas då leasing inte längre utgör ett
alternativ. Ärendet avser tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera i nödvändiga
maskiner.
Ekonomisk bedömning
Vid ett scenario där planerad yrkesutbildning för industri tvingas lägga ner, exempelvis på
grund av för litet elevunderlag, innehar då Ale kommun och Utbildningsnämnden den
ekonomiska risken. Skulle detta ske kommer det med stor sannolikhet inte finnas ett behov av
de investerande maskinerna, vilket innebär att försäljning blir nödvändig. I ett sådant scenario
är det föga troligt att hela det investerade belopp återfås, utan det bedöms att försäljningen
sker med en mindre förlust. Risken för nedläggning bedöms som liten.
Invånarperspektiv
Möjligheten att starta yrkesutgångar och yrkespaket skulle innebära att fler Alebor får
möjlighet till ett yrke och därmed ett arbete vilket bidrar till ett gott liv för den enskilde samt
social hållbarhet för samhället.
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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.
Beslutets genomförande
Efter beslut kommer sektorn investera i maskinerna för att till HT21 kunna starta upp
programmen.
Förvaltningens bedömning
Många unga i åldern 16-24 år riskerar att inte ta sig in på ungdomsgymnasiets nationella
program då de saknar behörighet. De lokala IM-programmen riskerar att skapa
inlåsningseffekter då nationella program att gå över till inte finns i kommunens regi. Genom
dessa yrkesutgångar erbjuds istället möjligheter till en yrkesbehörighet. Därav behövs ett
tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera i nödvändiga maskiner.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-09

UBN § 58

Dnr UBN.2021.227

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för UBN
2021
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja
Utbildningsnämnden en utökad investeringsram på 1,0 Mkr.
Sammanfattning
Sektor utbildning planerar för uppstart av yrkesutbildningar till HT21,
däribland ett industriprogram. En driftsbudget har upprättats för projektet som
inryms i lagd budgetram för sektor utbildning för året 2021. Ett behov av att
investera i maskiner kopplade till utbildningen har uppdagats. Ärendet avser
tilläggsäskande på 1,0 Mkr för att kunna investera i nödvändiga maskiner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-26
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef sektor utbildning
Controller sektor utbildning

Justerandes sign.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.148
Datum: 2021-07-07
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse ordförande ClaesAnders Bengtsson (KD) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden på www.ale.se.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse vice ordförande
Elaine Björkman (S) till ersättare till ansvarig utgivare efter Claes-Anders Bengtsson
(KD).

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via Internet. Eftersom direktsändningar
via Internet bedöms som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen
anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för press,
radio och tv.

Maria Reinholdsson

William Försth

Kommnunchef

Tillförordnad kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-07-07
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunjurist
För kännedom:

Kanslichef
Kommunikationschef
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Ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via webbsändning på www.ale.se.
Direktsändningarna nås av alla som vill se och lyssna på dem. Det är därmed fråga om ett
program enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom sändningarna sker i begränsad
omfattning och i princip endast omfattar direktsända debatter utgör sändningarna ett
sådant program som består av direktsändning av dagshändelser. Det medför att
kommunen behöver anmäla sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och
tv, men att reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen om bland annat yttrandefrihetsbrott,
ansvar och åtal inte är tillämpliga.
Av yttrandefrihetsgrundlagen följer en skyldighet för den som bedriver verksamheten, i
detta fall kommunfullmäktige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare för
verksamheten och anmäla den till Myndigheten för press, radio och tv. Utgivaren
bestämmer över sändningarnas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes
vilja. De formella kraven som ställs på en utgivare är att utgivaren ska vara myndig,
bosatt i Sverige, inte vara försatt i konkurs och inte ha förvaltare.
Utgivaren får utse en eller flera ställföreträdare som kan ersätta utgivaren under kortare
perioder, exempelvis under semester eller sjukfrånvaro. De formella kraven på en
ställföreträdande utgivare är detsamma som för en utgivare. Även en ställföreträdande
utgivare ska vara utsedd av fullmäktige och anmäld till Myndigheten för press, radio och
tv. Utgivaren och i förekommande fall den ställföreträdande utgivaren ska också vara
angivna på kommunens webbplats. Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av den som
utsett utgivaren och en utgivare kan även själv avsäga sig sitt uppdrag.
Huvudregeln är att utgivaren är ansvarig för de yttrandefrihetsbrott som begås under en
grundlagsskyddad sändning. Yttrandefrihetsbrotten utgörs av bland annat hets mot
folkgrupp, förtal och offentliggörande av sekretessbelagd handling. Den som drabbas av
yttrandefrihetsbrott kan rikta skadeståndsanspråk mot såväl utgivare som den som driver
verksamheten. Vid direktsändningar av dagshändelser har emellertid reglerna om bland
annat tryckfrihetsbrott och ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen undantagits.
Eventuella överträdelser faller istället under allmänt åtal. Det nu sagda innebär att var
person för sig svarar för sina yttranden under sändningen. Det bör dock vara tydligt för
envar att varje ledamot själv ansvarar för det eventuella brott som kan begås. Detta
kommer tydliggöras genom upplysning i varje enskild kallelse till kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kommunfullmäktiges webbsändningar finns tillgängliga på kommunens hemsida för att
allmänheten ska kunna se dessa i efterhand. Video- och/eller ljudklipp som finns
tillgängliga för nedladdning i efterhand på tider som bestämts av nedladdaren utgör inte
en grundlagsskyddad sändning. Det innebär att reglerna om utgivare som redovisats ovan
inte är tillämpliga. Reglerna i dataskyddsförordningen måste däremot följas eftersom
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webbsändningarna innebär att personuppgifter publiceras och därmed behandlas. Med
personuppgifter avses bland annat uppgifter som gör att man kan identifiera en person.
All behandling av personuppgifter måste ske utifrån att det finns en rättslig grund för att
få behandla personuppgiften. Webbsändning från sammanträden med
kommunfullmäktige anses falla inom ramen för den rättsliga grunden; uppgift av allmänt
intresse. Då ett allmänt intresse anses föreligga behövs inget samtycke inhämtas från
enskilda. Detta gäller under förutsättning att den enskildes personliga integritet inte
kränks.
Det är viktigt att samtliga deltagare tydligt informeras om sändningen och hur materialet
kommer hanteras, innan sändningen börjar. Det är i sammanhanget viktigt att betona att
det ställs krav på kommunens rutiner för att se till att inget kränkande direktsänds eller
läggs ut på nätet. Personuppgiftsansvaret för webbsändningarna ligger på
kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning
Att direktsända sammanträdena är något som redan är upptaget i budget. Beslutet
bedöms därför inte medföra några betydande ekonomiska konsekvenser.
Invånarperspektiv
Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden är ett steg till att utöka
möjligheterna för samtliga medborgarnas insyn i beslutsfattandet när det sker i realtid.
Direktsändningarna ger ännu en möjlighet för alla kommuninvånare att få information
om kommunens principiella beslut även om de inte kan ta sig till sammanträdeslokalen.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterliagre underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Av yttrandefrihetsgrundlagen följer en skyldighet för den som bedriver verksamheten, i detta
fall kommunfullmäktige, att se till att det alltid finns en behörig utgivare för verksamheten
och anmäla den till Myndigheten för press, radio och tv.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterliagre underlag.
Beslutets genomförande
Kommunstyrelsen kommer att anmäla sändningsverksamheten och ansvarig utgivare till
Myndigheten för press, radio och tv.
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Förvaltningens bedömning
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via Internet. Eftersom direktsändningar
via Internet bedöms som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunen
anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för press,
radio och tv. Förvaltningen bedömer att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att utse ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD) till
ansvarig utgivare, samt utse vice ordförande Elaine Björkman (S) till ersättare, för
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på www.ale.se.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.336
Datum: 2021-06-17
Kommunchef Maria Reinholdsson
Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att teckna avsiktsförklaring
mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande förhyrning av LSS-boende på
fastigheten Utby 20:48
Sammanfattning
Socialnämnden har kommunens ansvar för att inrätta bostäder med särskild service för
personer med bistånd enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Servicenämnden ansvarar för att genomföra socialnämndens beställningar.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-17
Servicenämndens beslut § 45 2021-06-08
Tjänsteutlåtande sektor service 2021-05-19
Avsiktsförklaring Utby
Socialnämndens beslut § 48 2021-06-10
Tjänsteutlåtande sektor socialtjänst 2021-06-08
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden
Socialnämnden
Ärendet
Socialnämnden redovisar årligen verksamhetens samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården i Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.
I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd i detta ärende.
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Ekonomisk bedömning
Vid beslut om tecknande av avsiktsförklaring påbörjar Alebyggen projektering och
upphandling. När upphandlingen är genomförd kommer ekonomiskt underlag att presenteras
och biläggas ärendet inför kommunfullmäktiges beslut om tecknandet av hyresavtal.
Invånarperspektiv
Kommunen ansvarar för att tillgodose behovet av bostäder för personer med de
funktionsvariationer som anges i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS).
Bostäderna ska bidra till att personer med betydande svårigheter i sin livsföring kan delta i
samhällets gemenskap och leva som andra (socialtjänstlagen 5 kap 7§).
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunens ansvarar för att inrätta bostäder för människor med funktionshinder enligt 5 kap
7 § socialtjänstlagen.
Remissyttrande
Berörda intresseorganisationer kommer att delta i planeringsarbetet.
Beslutets genomförande
Ett beslut om avsiktsförklaring kommer vara ett underlag för fortsatta samarbetet mellan
socialnämnden, servicenämnden och Alebyggen i syfte att förverkliga intentionen där
Alebyggen ansvarar för byggnation och kommunen hyr bostäder till berörd målgrupp.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar bedömningarna från socialnämnden och servicenämnden.
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

SERN § 45

Dnr SERN.2021.35

Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun
avseende LSS-boende Utby 20:48
Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna
avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande
förhyrning av LSS-boende på fastigheten Utby 20:48.
Detta beslut gäller under förutsättning att socialnämnden fattar motsvarande
beslut.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att
tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år
behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021
färdigställs ett boende i Skepplanda och ytterligare boenden planeras i Surte
och Nol med byggstart 2021.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal
avseende fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån
detta markanvisningsavtal har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett
koncept för byggnation inom fastigheten med syfte att teckna hyresavtal
mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal verksamhet
(LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna
tecknar en avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande
hyresavtal är beräknat till 25 år och servicenämnden har delegation på 10-åriga
hyresavtal är det kommunfullmäktige som fattar beslut om avsiktsförklaring
och kommande hyresavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-19
Avsiktsförklaring Utby 20:48 Kronogården Älvängen
Beslutet skickas till
För vidare hantering:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Socialnämnden

Justerandes sign.
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.35
Datum:
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende
LSS-boende Utby 20:48
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna avsiktsförklaring
mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande förhyrning av LSS-boende på
fastigheten Utby 20:48.
Detta beslut gäller under förutsättning att socialnämnden fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta
behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under
kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i Skepplanda och
ytterligare boenden planeras i Surte och Nol med byggstart 2021.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-19
Avsiktsförklaring Utby 20:48 Kronogården Älvängen
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Servicenämnden
För kännedom:
Socialnämnden
Ärendet
Sektor socialtjänst redovisar årligen sektorns samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år. Ökningen beror delvis på beslutet att avveckla ett boende med
åtta boendeplatser, samt att inga nya platser tillförts. Under sommaren 2021 färdigställs ett
sedan länge planerat boende i Skepplanda med tolv boendeplatser. Ytterligare 2 stycken
boenden planeras med 14 platser i Surte och 12 platser i Nol.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48 belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.
I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd i detta ärende.
Ekonomisk bedömning
Vid beslut om tecknande av avsiktsförklaring påbörjar Alebyggen projektering och
upphandling. När upphandlingen är genomfört kommer ekonomiskt underlag att presenteras
och biläggas ärendet inför kommunfullmäktiges beslut om tecknandet av hyresavtal.
Invånarperspektiv
Målgruppen för detta boende är personer med funktionsnedsättning. Berörda
intresseorganisationer kommer att delta i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå
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önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov ges berörda grannar
möjlighet att yttra sig.
Hållbarhetsperspektivet
Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i
socialnämnden också behövs i detta ärende.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslut fattas parallellt av socialnämnden och servicenämnden och därefter tas ärendet vidare
för hantering i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att fortsatt kunna möta
behovet av platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver
byggas under en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till
hemmaplanslösningar. Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Älvängen,
varför sektor service och sektor socialtjänstens förslag till beslut är att föreslå
kommunfullmäktige att teckna avsiktsförklaring med Alebyggen.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

SN § 48

Dnr S.N.2021.126

LSS-boende Älvängen
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna
avsiktsförklaring mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande
förhyrning av LSS-boende på fastigheten Utby 20:48, Myternas väg i
Älvängen.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att
tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år
behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021
färdigställs ett boende i Skepplanda och ytterligare boenden planeras i Surte
och Nol med byggstart 2021.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal
avseende fastigheten Utby 20:48, belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån
detta markanvisningsavtal har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett
koncept för byggnation inom fastigheten med syfte att teckna hyresavtal
mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal verksamhet
(LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna
tecknar en avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande
hyresavtal är beräknat till 25 år och servicenämnden har delegation på 10-åriga
hyresavtal är det kommunfullmäktige som fattar beslut om avsiktsförklaring
och kommande hyresavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande LSS-boende Älvängen, 2021-06-08
Avsiktsförklaring
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige
För kännedom

Sektor service, verksamhet fastighet
Controller, sektor socialtjänst

Justerandes sign.
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.126
Datum: 2021-06-08
Planeringssekreterare Birgitta Lundqvist
Socialnämnden

LSS-boende Älvängen
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna avsiktsförklaring
mellan Alebyggen och Ale kommun avseende kommande förhyrning av LSS-boende på
fastigheten Utby 20:48, Myternas väg i Älvängen.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta
behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under
kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i Skepplanda och
ytterligare boenden planeras i Surte och Nol med byggstart 2021.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48, belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.

Taija Tuomilehto Holmberg
Verksamhetschef funktionsstöd

Birgitta Lundqvist
Planeringssekreterare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande LSS-boende Älvängen, 2021-06-08
Avsiktsförklaring Utby 20:48 Kronogården Älvängen
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunfullmäktige
För kännedom:

Sektor service, verksamhet fastighet
Controller, sektor socialtjänst
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Ärendet
Sektor socialtjänst redovisar årligen sektorns samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år. Ökningen beror delvis på beslutet att avveckla ett boende med
åtta boendeplatser, samt att inga nya platser tillförts. Under sommaren 2021 färdigställs ett
sedan länge planerat boende i Skepplanda med tolv boendeplatser. Ytterligare två boenden
planeras med 14 platser i Surte och 12 platser i Nol.
Alebyggen och Ale kommun tecknade den 1 juni 2019 ett markanvisningsavtal avseende
fastigheten Utby 20:48, belägen i Kronogården Älvängen. Utifrån detta markanvisningsavtal
har Ale kommun och Alebyggen tagit fram ett koncept för byggnation inom fastigheten med
syfte att teckna hyresavtal mellan parterna. Konceptet innefattar en huskropp för kommunal
verksamhet (LSS-boende) och en huskropp med ordinära hyresrätter.
Inför kommande projektering och upphandling önskar Alebyggen att parterna tecknar en
avsiktsförklaring enligt bilaga. Då avtalstiden för kommande hyresavtal är beräknat till 25 år
och servicenämnden har delegation på 10-åriga hyresavtal är det kommunfullmäktige som
fattar beslut om avsiktsförklaring och kommande hyresavtal.
I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd i detta ärende.
Ekonomisk bedömning
Vid beslut om tecknande av avsiktsförklaring påbörjar Alebyggen projektering och
upphandling. När upphandlingen är genomfört kommer ekonomiskt underlag att presenteras
och biläggas ärendet inför kommunfullmäktiges beslut om tecknandet av hyresavtal.
Invånarperspektiv
Målgruppen för detta boende är personer med funktionsvariation. Berörda
intresseorganisationer kommer att delta i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå
önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov ges berörda grannar
möjlighet att yttra sig.
Hållbarhetsperspektivet
Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i
socialnämnden också behövs i detta ärende.
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Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslut fattas parallellt av socialnämnden och servicenämnden och därefter tas ärendet vidare
för hantering i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att fortsatt kunna möta
behovet av platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver
byggas under en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till
hemmaplanslösningar. Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Älvängen,
varför sektor service och sektor socialtjänsts förslag till beslut är att föreslå
kommunfullmäktige att teckna avsiktsförklaring med Alebyggen.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2020.84
Datum: 2021-07-15
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Reglementes förändringar med anledning av omorganisering av
bostadsanpassning och färdtjänst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva 22 § och tillhörande
rubrik i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 39 och 40 §§ samt tillhörande
rubrik i kommunstyrelsens reglemente ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens
förslag 2021-07-15.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 5 § i socialnämndens
reglemente ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag 2021-07-15.
Sammanfattning
Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt
organisering. Den 25 januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta budget
avseende färdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden, dåvarande omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden. Vidare fattade kommunfullmäktige även beslut om att flytta
budgeten avseende bostadsanpassning från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden.
I samband med att ansvarsområdena förändras behöver reglementena för berörda nämnder
revideras.

Maria Reinholdsson

William Försth

Kommunchef

Tillförordnad kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-07-15
Förslag, 2021-07-15
Markerade ändringar i kommunstyrelsens reglemente, 2021-07-15
Markerade ändringar i socialnämndens reglemente, 2021-07-15
Protokoll från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2020-10-08, OAN § 108
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27, SBN § 127
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-01-25, KF 34 §
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunchef Maria Reinholdsson
Ärendet
Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsens ansvarsområden samt
organisering. I översynen framkom ett antal områden som framöver kan komma att flyttas
mellan nämnder. Bland annat uppmärksammades områdena bostadsanpassning och färdtjänst.
Förslaget om förändrat ansvar av bostadsanpassning och färdtjänst remitterades från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, dåvarande omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden. I sina remissvar ställde båda nämnderna sig positiva till en
förflyttning av ansvar för myndighetsutövning och budget för de båda områdena.
Den 25 januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta budget avseende
färdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden. Vidare fattade kommunfullmäktige även
beslut om att flytta budgeten avseende bostadsanpassning från samhällsbyggnadsnämnden till
socialnämnden.
I samband med att ansvarsområdena förändras behöver reglementena för berörda nämnder
revideras.
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Revideringen av kommunstyrelsens reglemente innebär en förändrad rubrik samt att 39 och
40 §§ får följande lydelse:
Kollektivtrafik
39 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom kommunen.
I fråga om ansvaret för kollektivtrafik som är överlåtet på regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, ska kommunstyrelsen särskilt verka för en
utveckling av kollektivtrafiken.
40 §
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt lag
(2010:1065) om kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har övergått på den
regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.
För socialnämnden innebär revideringen av reglementet att punkter 7, 8, 9 och 10 läggs till i 5
§ och får följande lydelse:
5§
Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
1. socialtjänstlagen (2001:453),
2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
4. socialförsäkringsbalken,
5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård,
7. lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,
8. lagen (1997:736) om färdtjänst,
9. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och
10. lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.
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Följd ändringarna i samhällsbyggnadsnämndens reglemente innebär att 22 § och tillhörande
rubrik upphävs.
Ekonomisk bedömning
I samband med att ansvarsområdena förändras behöver reglementena för berörda nämnder
revideras. En revidering av nämndernas reglemente bedöms inte medföra någon ekonomisk
konsekvens eftersom kommunfullmäktige den 25 januari 2021 redan beaktat den ekonomiska
bedömningen och fattat beslut om att flytta budget avseende färdtjänst och bostadsanpassning
mellan nämnderna.
Invånarperspektiv
Målgruppen för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag är personer som på grund av ålder,
sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig funktionsnedsättning. Syftet med färdtjänst
och anpassning av bostad är att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv. För
enskilda med funktionsvariationer samt vårdnadshavare vars barn ingår i målgruppen är
myndighetskontakter ofta många och tidskrävande. En sammanhållen biståndsbedömning
inom kommunen underlättar för den enskilde och skapar möjlighet till samordning.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
En förändring av ansvar för dessa områden innebär behov av förändring i berörda nämnders
delegeringsordningar.
Remissyttrande
Förslaget om förändrat ansvar av bostadsanpassning och färdtjänst remitterades från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden under 2020. I
remissvaren ställde sig båda nämnderna positiva till en förflyttning av ansvar för
myndighetsutövning och budget för bostadsanpassning och färdtjänst.
Beslutets genomförande
Reviderade reglementen kommer att iordningställas och publiceras i kommunens
författningssamling.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning utgår från att förenkla och tydliggöra ansvar och processer inom
organisationen men främst förenkla och förbättra i relation till invånare. Individuell
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biståndsbedömning är integritetskänslig. Kommunens ansvar är bland annat enligt
förvaltningslagen att handlägga med legalitet, objektivitet och proportionalitet samt se till att
kontakter med enskilda är smidiga och enkla.
Syftet med att flytta ansvaret till socialnämnden är att minska ner antalet involverade
organisationer som inhämtar integritetskänslig information samt underlätta samordning av
både kontakter och bedömning av behov.
Budgeten för områdena har redan flyttats mellan nämnderna och därmed kvarstår endast
revideringen av nämndernas reglementen.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

SBN § 127

Dnr SBN.2020.185

Remissvar gällande förslag till förändrat ansvar av
bostadsanpassning och färdtjänst
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remissförfrågan med
diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av handläggning av
bostadsanpassningsbidrag samt färdtjänst.
Under hösten 2019 gjordes en översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden
samt organisering. I översynen framkom ett antal områden som framöver kan
komma att flyttas mellan nämnder. Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst
identifierades som sådana områden.
I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att leva ett
självständigt liv.
Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges
möjlighet att leva självständigt. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
föreslås att omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då
det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt
enskilda i behov av stöd.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till ovan nämnda
organisationsförändringar då dem anses främja kundfokus och i många fall en
enklare handläggning. Sårbarheten kommer också att minskas om
handläggarna ingår i en större arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter.
Sammantaget innebär det en säkrare leverans för kommuninvånarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

2020-07-03

Protokoll KS § 100 2020-05-26 Organisering
sektor kommunstyrelsen - färdtjänst och
bostadsanpassningsbidrag

2020-05-29

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag
om organisationsförändring.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om organisationsförändring.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

OAN § 108

Dnr OAN.2020.265

Remiss angående färdtjänst och bostadsanpassning
Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har mottagit en remissförfrågan från
kommunstyrelsen med diarienummer KS.2020.84 gällande eventuell flytt av
handläggning av bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst inklusive tillhörande
budget. I nuläget finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har dock ingen rådighet över budget och ingen insyn i
budgetpåverkande beslut då samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för
myndighetsutövningen rörande bostadsanpassning som avser stöd till enskilda
med en varaktig funktionsnedsättning.
Ovan nämnda uppdrag berör invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges möjlighet
att leva ett självständigt liv. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbete, trygghet och omsorg föreslås att omsorgs och
arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för både budget och
myndighetsutövning för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag för att kunna
agera utifrån en helhetssyn och samordning runt enskilda i behov av stöd.
Sektorn ser positivt på ett övertagande av myndighetsutövningen och budgeten
för färdtjänst och bostadsanpassning. Övertagandet bedöms bidra till en
helhetssyn kring den enskildes behov av stöd. Ett övertagande ger möjlighet till
samordning med befintlig verksamhet inom sektorn men förutsättningen är att
arbetsuppgifterna kan spridas på flera medarbetare på respektive enhet, detta för
att minska sårbarheten vid frånvaro. Därmed behöver mottagande enheter kunna
rekrytera medarbetare med motsvarande kompetens som övriga medarbetare på
enheten eftersom man kommer att behöva dela sin tid mellan dessa
arbetsuppgifter och andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Handlingar

Tjänsteutlåtande, Remissvar angående förslag till förändrat ansvar
för bostadsanpassning och färdtjänst

2020-09-25

Protokoll 2020-05-26 KS § 100 Organisering sektor
kommunstyrelsen - färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag

2020-05-26

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-10-08

Förvaltningens beslutsförslag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.
Yrkande
Tyrone Hansson (FIA), ordförande, yrkar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta detsamma.
Beslut
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens
förslag om förändrat ansvar för bostadsanpassning och färdtjänst, givet ovan
beskriven förutsättning.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

KF § 34

Dnr KS.2020.84

Organisatorisk flytt av ansvar för färdtjänst och
bostadsanpassning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall 2020 plus
index, ca 4 300 tkr avseende färdtjänst från kommunstyrelsen till omsorgs-och
arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att flytta budget motsvarande utfall 2020 plus
index, ca 1 950 tkr avseende bostadsanpassning från
samhällsbyggnadsnämnden till omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden.
Sammanfattning
Sedan hösten 2019 pågår översyn av kommunstyrelsen ansvarsområden samt
organisering. I översynen har framkommit ett antal områden som framöver kan
flyttas mellan nämnder för att skapa tydligare möte med Alebor,
synergieffekter samt driftsäkerhet. Två sådan områden är bostadsanpassning
och färdtjänst.
I Ale kommun finns budget för färdtjänst hos kommunstyrelsen, men
organisationen hos samhällsbyggnadsnämnden gör de individuella
bedömningarna och fattar beslut. Färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om
färdtjänst och avser enligt 1:a paragrafen särskilt anordnade transporter för
personer med funktionshinder. De som nyttjar färdtjänst är personer som på
grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation har en varaktig
funktionsnedsättning och på grund av funktionsnedsättningens art inte kan
nyttja kollektiva färdmedel. Många av dem har annat stöd via Ale kommun i
form av ärenden som bedöms av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för myndighetsutövningen rörande
bostadsanpassning. Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag avser stöd
till enskilda med en varaktig funktionsnedsättning för att ge dem möjlighet att
leva ett självständigt liv.
Båda dessa uppdrag rör alltså invånare som i stor utsträckning har flertal
kontakter med myndigheter för att få sina behov tillgodosedda och ges
möjlighet att leva självständigt. De juridiska områden som berörs i övrigt är
främst Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Efter dialog med berörda företrädare för sektor
samhällsbyggnad och sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg (ATO)
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-01-25

föreslås att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tar över ansvar för
myndighetsutövning och budget för färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag då
det är en del i möjligheten att agera utifrån helhetssyn och samordning runt
enskilda i behov av stöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 187 2020-12 -01
Tjänsteutlåtande, 2020-11-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127 2020-08-27
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-07-06
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut § 108 2020-10-08
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2020-09-25
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG 2021-07-15

Reglemente för kommunstyrelsen
Kollektivtrafik
39 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom kommunen.
I fråga om ansvaret för kollektivtrafik som är överlåtet på regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, ska kommunstyrelsen särskilt verka för en utveckling av
kollektivtrafiken.
40 §
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt lag (2010:1065) om
kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har övergått på den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet.

Reglemente för socialnämnden
5§
Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
1. socialtjänstlagen (2001:453),
2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
4. socialförsäkringsbalken,
5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
7. lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,
8. lagen (1997:736) om färdtjänst,
9. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och
10. lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.

UTKAST 2021-07-15
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Reglemente för kommunstyrelsen
Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i
kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
2§
Med begreppet allmän stadga avses i detta reglemente allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun.
Med begreppet förvaltningsansvar avses i detta reglemente kommunens
ägaransvar.
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen.

Styrelsens sammansättning
3§
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 11 ersättare, om inte
kommunfullmäktige före valet av styrelsen beslutar att ändra antalet för den
mandatperiod valet avser.

Ledningsfunktion
4§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.
Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och
samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över
verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund
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 och samordna utformningen av nämndövergripande
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor 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,
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tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret
utvecklas,
ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens
nämnder och bolag,
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
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,
leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella
samarbeten,
samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte
ankommer på annan nämnd,
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande
årsredovisningen till revisorerna senast 2 veckor innan
kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till
kommunfullmäktige i ärendet, samt
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till
delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen
sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i
ärendet.

Verksamhetsområde
Ekonomi
6§
Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning. Den ska
anordnas i enlighet med av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.
7§
Utöver medelsförvaltningen har kommunstyrelsen hand om övrig ekonomisk
förvaltning som inte ankommer på annan nämnd. I styrelsens uppgift ingår
bland annat
1.
att tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
2.
att handha egen donationsförvaltning och efter överenskommelse med
annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas
av den nämnden,
3.
att ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på
annan nämnd,
4.
att samordna och följa upp den interna kontrollen i kommunen, samt
5.
att anordna intern kontroll för styrelsens egen verksamhet.
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Personal
8§
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har hand om kommunens
övergripande personalpolitik.
Styrelsen är arbetsgivare för all personal anställd av Ale kommun.
9§
Kommunstyrelsen har hand om frågor som avser förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare. Styrelsen har
därvid bland annat
1.
att genom kollektivavtal reglera frågor avseende förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare,
2.
att leda de övergripande och strategiska personalfrågorna
3.
att besluta om stridsåtgärd, samt
4.
att lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
10 §
Kommunstyrelsen har vidare hand om följande frågor.
1.
Ersättning till personalföreträdare i nämnder och styrelser
2.
Pension till arbetstagare enligt gällande pensionsbestämmelser och
avtal
3.
Försäkring av arbetstagare enligt gällande försäkringsbestämmelser och
avtal
4.
Arbetstid för arbetstagare
11 §
Kommunstyrelsen har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagstiftningen
inom hela den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen har rätt att
överföra arbetsmiljöansvaret (delegation av arbetsmiljöansvar).
Förtroendevalda
12 §
Kommunstyrelsen har hand om frågor avseende pensioner, försäkringar,
arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i enlighet med av
kommunfullmäktige antagna bestämmelser.
(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

13 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

14 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

15 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)
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16 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

17 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

18 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

Upphandling
19 §
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning.
Avrop på avtal görs dock av den myndighet som behöver varan eller tjänsten.
20 §
Kommunstyrelsen får besluta att delta i upphandlingar som genomförs av andra
upphandlande myndigheter.
Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar som omfattar även andra än
kommunens egna myndigheter.
Plan- och byggnadsväsende
21 §
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen
avseende översiktlig planering och kommunens yttrande över förslag till
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser i annan kommun.
Övergripande planering
22 §
Kommunstyrelsen har hand om
1.
kommunens övergripande mark- och bostadspolitik, varvid styrelsen
ska tillse att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
2.
kommunens övergripande energiplanering,
3.
övergripande trafikpolitik och infrastrukturfrågor, varvid styrelsen ska
verka för en god trafikförsörjning, samt
4.
övergripande klimat- och miljöfrågor.
Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lag (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Digitalisering
22 a §
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och samordnande digital
verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet.
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Av reglemente för servicenämnden (13 a §) framgår att servicenämnden
ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet i övrigt.
(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

23 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

24 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

25 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

26 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

27 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

Näringsverksamhet
28 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åtgärder för att främja näringslivet
i kommunen.
Expropriation
29 §
Kommunstyrelsen ansvarar för expropriationsärenden i kommunen.
Energi
30 §
Kommunstyrelsen ansvarar för främjandet av energihushållning i Ale kommun.
Enskilda vägar
31 §
Kommunstyrelsen får inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag för
nämnden, fördela bidrag till enskilda vägar i enlighet med bidragsregler
fastställda av fullmäktige.
Statistik
32 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens framställning av statistik.
Statistikframställningen utgör en särskild verksamhet, självständig i
förhållande till kommunstyrelsens övriga verksamheter. Vid bedömningar
enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen anses statistikframställningen
därmed utgöra en egen verksamhetsgren inom kommunstyrelsen.
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Krisledning, beredskap och säkerhet
33 §
Upphävd av kommunfullmäktige 2020-04-06 § 83

34 §
Av allmän stadga (26 och 27 §§) framgår att varje kommunal myndighet
ansvarar för planering och förberedelse av myndighetens säkerhets- och
krisberedskapsarbete.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens övriga uppgifter enligt lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
35 §
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt
1.
förfogandelag (1978:262),
2.
hemvärnsförordning (1997:146),
3.
lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och
4.
lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m m under höjd
beredskap.
36 §
Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsprövning och placering i
säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) för kommunens
samtliga myndigheter.
Av allmän stadga (28 §) framgår nämnds ansvar för verksamhet som omfattas
av säkerhetsskyddslagen.
37 §
Kommunstyrelsen samordnar kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete.
Brottsförebyggande arbete
38 §
Kommunstyrelsen samordnar insatser för kommunens brottsförebyggande
arbete.
Kollektivtrafik

tog bort: Färdtjänst och k

39 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom kommunen.
I fråga om ansvaret för kollektivtrafik som är överlåtet på regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, ska kommunstyrelsen särskilt verka för en
utveckling av kollektivtrafiken.

tog bort: färdtjänst och

Formaterat: Löpande text före lista

40 §

tog bort: ,

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt
lag (2010:1065) om kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har övergått på
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

tog bort: 2020-09-
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Receptfria läkemedel

tog bort: lag (1997:736) om färdtjänst,¶
lag (1997:735) om riksfärdtjänst och¶
lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till
färdtjänst.…

41 §
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som enligt lag (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel ankommer på kommun.
Begravning
41 a §
Kommunstyrelsen ansvarar för att avge yttrande enligt 50 §
begravningsförordningen (1990:1147) avseende personer som är lämpliga för
uppdrag som begravningsombud.
Av reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (14 §) framgår att
nämnden fullgör kommunens övriga uppgifter enligt
begravningslagstiftningen.
Kommunalförbund
41 b §
Har kommunen till ett kommunalförbund lämnat över skötseln av kommunala
angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är kommunalförbundet
på grund av lag förhindrad att fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar
kommunstyrelsen för denna uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat
annat. Ankommer det på fullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen
bereda ärendet.
Övriga verksamheter
42 §
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om
arkivmyndighetens uppgifter finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale
kommun.
43 §
Kommunstyrelsen ansvarar för
1.
kommunens centrala informationsverksamhet,
2.
ärenden angående tillstånd för utomstående att använda kommunens
heraldiska vapen,
3.
kommunens anslagstavla,
4.
kommunens författningssamling,
5.
kommunalt partistöd, samt
6.
kvarvarande bostadslånefrågor enligt äldre författningar.
44 §
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt
1.
kameraövervakningslag (2013:416),
2.
bostadsförvaltningslag (1977:792) och
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lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

45 §
Kommunstyrelsen utser ett dataskyddsombud gemensamt för samtliga
kommunens myndigheter. Det gemensamma dataskyddsombudets uppgifter
omfattar dock inte en myndighet som utser ett eget dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska fullgöra de uppgifter som ankommer på ombud enligt
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska författningar
som kompletterar förordningen.
46 §
Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i
övrigt som inte har uppdragits till annan nämnd.

Delegering från fullmäktige
47 §
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i
följande ärendegrupper.
1.
Upptagande av lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som
kommunfullmäktige har fastställt.
2.
Omsättning av lån enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.
3.
Överenskommelse beträffande återbetalning av infriade
borgensåtaganden vid frivillig försäljning av fastighet med statliga lån,
innebärande reducering av belopp som ska återbetalas.
4.
Ansökan om expropriation.
5.
Utlösande av option i avtal godkänt av kommunfullmäktige, även om
beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat kommunfullmäktige.
6.
Utlösande av förköpsklausul i avtal godkänt av kommunfullmäktige,
även om beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat
kommunfullmäktige.
7.
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om yttrandet inte
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
8.
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige och som är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, om remisstiden
inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med
fullmäktige.
48 §
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som styrelsen har fattat avseende ansökan om expropriation,
utlösande av option och utlösande av förköpsklausul.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige i samband med styrelsens
verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga delegationsbeslut som
styrelsen har fattat under uppföljningsperioden. Den översiktliga redovisningen
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ska innehålla uppgift om vilka yttranden styrelsen har avgivit med stöd av
delegationerna, men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller
resultatet av delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som styrelsen har fattat.

Kommunstyrelsens arbetsformer
Allmänna bestämmelser
49 §
Utöver vad allmän stadga anger för nämndernas arbetsformer, gäller för
kommunstyrelsen 50 och 51 §§.
Insynsplats
50 §
Varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt till
en insynsplats i styrelsen. Insynsplatsen innebär närvarorätt vid
kommunstyrelsens sammanträden. Platsen är utan yttranderätt och är inte
arvoderad.
Kommunfullmäktige väljer en fullmäktigeledamot att besätta insynsplatsen i
kommunstyrelsen.
Ordföranden
51 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande
1.
att närmast under styrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och
förvaltning samt kommunala företag,
2.
att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
och att ta initiativ i dessa frågor, samt
3.
att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.
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Reglemente för socialnämnden
Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
2§
Med lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de förordningar
och andra författningar som kompletterar lagen.
Med balk avses i detta reglemente inte endast balken utan även de förordningar
och andra författningar som kompletterar balken.

Nämndens sammansättning
3§
Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, om inte
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den
mandatperiod valet avser.

Verksamhetsområde
Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård
4§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och är
socialnämnd i Ale kommun.
När det i en författning hänvisas till den eller de nämnder som ska fullgöra
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, har socialnämnden ansvaret för de
uppgifter författningen anger.
Sådana uppgifter som ankommer på nämnden finns bland annat i
1. föräldrabalken,
2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
3. skuldsaneringslagen (2016:675) och
4. lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.
5§
Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
1. socialtjänstlagen (2001:453),
2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
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4. socialförsäkringsbalken,
5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård,
7. lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,
8. lagen (1997:736) om färdtjänst,
9. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och
10. lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.
Arbetsmarknadsfrågor
6§
Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd i Ale kommun.
7§
Socialnämnden ansvarar för kommunala arbetsmarknadsfrågor.
Nämnden får anordna sysselsättningsbefrämjande åtgärder.
Nämnden får ingå överenskommelser med staten om att anordna aktiviteter för
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
8§
Socialnämnden får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med
funktionshinder anställning.
Mottagande av flyktingar m fl
9§
Socialnämnden ansvarar för kommunens flyktingmottagande och för
mottagande av flyktingar och invandrare som staten med stöd av lag anvisar.
Nämnden ansvarar dock inte för de uppgifter som ankommer på
utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden.
Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
1. lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl,
2. lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare och
3. lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.
10 §
Nämnden får träffa överenskommelse med staten om mottagande av flyktingar
under förutsättning att överenskommelsen går att säga upp till upphörande
minst en gång varje kalenderår.
Alkohol, tobak och liknande produkter
11 §
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622).
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12 §
Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (12 §) framgår att samhällsbyggnadsnämnden fullgör tillsyn över rökfria miljöer angivna i 6 kap lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Socialnämnden bereder kommunfullmäktiges ärenden om antagande, ändring
och upphävande av taxa för avgifter med stöd av lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.
Automatspel
13 §
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1982:636) om
anordnande av visst automatspel.
Begravning
14 §
Av reglemente för kommunstyrelsen (41 a §) framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för att avge yttrande enligt 50 § begravningsförordningen
(1990:1147).
Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt
begravningslagen (1990:1144).
Bostadsfrågor
15 §
Av reglemente för servicenämnden (11 §) framgår att servicenämnden ansvarar
för kommunens lokalförsörjning och för försörjning av bostäder till kommunal
myndighet som har behov av bostäder i sin verksamhet.
Av allmän stadga (15 §) framgår att socialnämnden har rätt att överenskomma
med servicenämnden eller kommunstyrelsen att socialnämnden disponerar viss
egendom och villkoren härför (internöverenskommelse avseende hyra).
16 §
Socialnämnden får om det bedöms vara mer ändamålsenligt för att genomföra
nämndens verksamhet förhyra bostadslägenheter av extern part. Nämnden får
säga upp sådana lägenheter och även träffa överenskommelser med
hyresvärden.
Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader.
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tog bort: omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

UTKAST 2021-07-15
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17 §
Om socialnämnden för att lösa sina uppgifter behöver hyra ut
bostadslägenheter som nämnden har förhyrt, ansvarar nämnden för
uthyrningen. Nämnden får säga upp sådana lägenheter och även träffa
överenskommelser med hyresgästen. Detsamma gäller bostadslägenheter som
nämnden disponerar på grund av en internöverenskommelse avseende hyra, om
överenskommelsen anger att uthyrning får ske.
Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader.
Delegering från fullmäktige
18 §
Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden rätten
att fastställa, ändra och upphäva taxa för familjerådgivning.
19 §
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med nämndens
verksamhetsuppföljning rapportera delegationsbeslut som nämnden har fattat
under uppföljningsperioden.

Reglemente för socialnämnden uppdaterat till och med fullmäktiges beslut , §
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.341
Datum: 2021-08-25
Sektorchef Rickard Tassini
Kommunstyrelsen

Hantering av fordon vid elbortfall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hantering av fordon vid
elbortfall ska ske enligt Förslag till genomförande.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1500 tkr för
investeringar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge sektor kommunstyrelsen
och sektor service i uppdrag att i samråd upprätta avtal samt genomföra de investeringar och
upphandlingar som förslaget innebär.

Sammanfattning
Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre elbortfall så att
inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare riskerar att lida skada på grund
av att inte kommunens transporter fungerar.
Vid 100 % elbortfall under längre tid behöver kommunen, enligt beräkningar och
avstämningar med respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna fungera. Av dessa
behöver cirka 8 jourbilar drivas på annat sätt än el eftersom de används dygnet runt och inte
kan stå stilla och laddas en längre tid.

Marira Reinholdsson

Rickard Tassini

Kommunchef

Sektorchef service
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektor service och sektor kommunstyrelsen
För kännedom:

Samtliga av kommunens övriga sektorer
Ärendet
Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre elbortfall så att
inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare riskerar att lida skada på grund
av att inte kommunens transporter fungerar.
Vid 100 % elbortfall behöver kommunen, enligt beräkningar och avstämningar med
respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna fungera (se tabell nedan - not 1). Av
dessa behöver cirka 8 jourbilar drivas med diesel eftersom de används dygnet runt och inte
kan stå stilla och laddas en längre tid.
Utgångspunkten för detta förslag utgår från kommunens miljö- och klimatstrategi, där det står
att kommunen i första hand ska använda förnybara och fossilfria bränslen till fordonsflottan.
Det alternativ som förvaltningen bedömt bäst lämpat och det som marknaden idag utvecklar i
rask takt är att i grunden ha eldrivna fordon, som ska kunna laddas enligt planerad utbyggnad
av laddstruktur (se nedan - not 2) och investeringsbeslut i kommunfullmäktige.
För att ombesörja el till kommunens bilar vid ett längre elbortfall är planen att ha mobila
dieseldrivna kraftverk. Kommunen behöver då ha en dieseltank stående på i första hand en
tomt där ett åkeri eller liknande redan har ett antal tankar och där vi kan enas om en
gemensam hantering då diesel är en färskvara som kräver omsättning för att inte ruttna.
Dieseltanken planeras att tillgodose kraftverken med diesel samt ovan beskrivna dieselbilarna.
Fem mindre kraftverk föreslås handlas in för att stå på varsin flyttbar vagn i en för närvarande
tom lokal i Häljered. Dessa ska snabbt kunna ställas ut på strategiska platser i kommunen för
att sedan kunna försörja kommunens bilar med el. Avtal skrivs med Frivilliga resursgruppen
(FRG), en del av civilförsvaret, för underhåll och regelbunden prövning av kraftverk samt
aktiviteter vid elbortfall såsom förflyttning av kraftverken och dieseldistribution.
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Förslag till genomförande
Förslaget är uppdelat i tre punkter.
För ett längre elbortfall i hela Ale kommun ombesörjs att kommunens 60 prioriterade bilar
kan användas utifrån genomförda aktiviteter i punkterna 1-3. Med det som utgångspunkt ska
kommunen kunna klara behovet av prioriterade fordon som alltid måste vara igång i den
kommunala verksamheten.

1. Inköp av mobila elkraftverk (elverk fast monterade på släpvagnar) samt iordningställande
av lokal.
a. 5 st kompletta vagnar á cirka 200 tkr (investeringsanslag)
(Varje vagn kan ladda 12 elbilar)
b. Vagnarna placeras i del av ladugården Häljered, ca 80 m2 (internhyra ca 14 tkr/år).
c. Förstärkning, insynsskydd, komplettering inbrotts- och brandlarm på ladugården
(investering cirka 100 tkr)
d. Regelbunden provkörning, snöröjning, transport av vagnar samt tankning vid kris
sköts av FRG. (ca 5 tkr/år. Avtal skrivs).
Notera: 7 st laddplatser finns som backup på Björkvägen i Alafors (ingår i
reservkraften för Alafors kommunhus).

2. Upphandling och leasing av dieselbilar för verksamheter med jourverksamhet.
Det gäller framförallt nattpatrull (2 st), hemsjukvård (2 st), VA (1 st), fastighet – drift och
underhåll (3 st). Det kan efterhand tillkomma behov av ytterligare ett mindre antal
dieselbilar (ingen extra kostnad).
3. Inköp eller hyra av dieseltank 27 kubikmeter för placering vid något åkeri eller annan
verksamhet med flera egna dieseltankar.
Detta säkerställer tillgång och omsättning på diesel. Inköp cirka 350 tkr alternativt hyra
54 tkr/år.
Avtal skrivs.
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Not 1: Nuvarande bilpark och behov vid 100 % elbortfall

Totalt antal bilar
29
14
4
2
15
12

Behov
vid
100%
elbortfall
25
14
3
2
2
4

VA adm

6

1

Service adm
Post
Vaktmästeri
Drift och underhåll
IT

3
1
5
11
2

1
1
1
5
1

104

60

Hemtjänst
Hemsjukvård
Rehab
Nattpatrull
IFO
FH boende/boendestöd

Not 2: Utbyggnad av laddinfrastruktur 2021-2023
Laddinfrastrukturen byggs ut 2021-2023 enligt investeringsbeslut och ligger till grund för
detta förslag till hantering av fordon vid längre elbortfall. Laddinfrastrukturen innebär en
grundtrygghet vid de lokala elavbrott som kan uppstå. Ovanstående prioriterade fordon har
företräde till laddning på annan plats om laddning inte kan ske på ordinarie plats.
Nuvarande plan för utbyggnad av laddinfrastruktur (utöver 24 redan befintliga laddplatser)
Antal laddplatser
2021
Ale seniorcentrum
Hardesjö Älvängen

36
6
42

2022
Bohus servicehus
Hemtjänst Alafors (inkl NolNödinge)
Klockareängen
Ale kommun
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6
12
7
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Änggatan Älvängen
Vikadamm Älvängen

6
8
39

2023
Aktivitetshuset Älvängen
Emylund
Kommunhus Alafors
IFO garage Nödinge
Björklövsvägens gruppboende
Älvängenskolan
Byvägens boende
Järnkontoret
Brandsbo
Ale gymnasium
Drift och underhåll, Nödinge
Drift och underhåll, Bohus

3
6
6
6
1
2
1
7
1
1
3
3
38

TOTALT
119
För 2021 pågår förberedelser för genomförande.

Ekonomisk bedömning
Sammanställning av kommunens uppskattade kostnader för att genomföra förslaget.
Investeringar (tkr)
5 kompletta dieselkraftverk på vagn
1000
Förstärkning Häljered
100
Dieseltank 27 kubikmeter
350 (utreda vidare - hyra eller köpa enligt nedan)
Oförutsett
50
Totalt:
1 500 (1150)
Vid 10 års avskrivningar innebära det en årlig kapitalkostnad på 130-170 tkr/år
Årliga driftskostnader (tkr)
FRG – regelbunden prövning m.m
Hyra Häljered
Uppställning av dieseltank på åkeritomt el dyl
Service Dieseltank
Hyra dieseltank
Totalt per år:
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5
14
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6
54 (alternativt investering enligt ovan)
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Finansieringen föreslås läggas som "overheadkostnad" på varje bil. Den totala kostnaden
beräknas till ca 220 tkr/år. Det skulle ge ca 125 kr/mån i extrakostnad per bil. För
socialtjänsten innebär det en ökad kostnad totalt på drygt 100 tkr/år. För övriga sektorer blir
det en marginell kostnadsökning.
Invånarperspektiv
Kommunen behöver på många sätt säkerställa att den kommunala servicen fungerar på bästa
möjliga sätt vid olika krissituationer. Detta är ett förslag till hantering av fordonsflottan vid
längre elbortfall så att alla nödvändiga transporter ska kunna ske.
Hållbarhetsperspektivet
Utgångspunkten för detta förslag är kommunens miljö- och klimatstrategi, där det står att
kommunen i första hand ska använda förnybara och fossilfria bränslen till fordonsflottan.
Med nuvarande tillgängliga bilar och tekniktillgång kräver detta förslag dock att ett antal bilar
fortsatt drivs med diesel samt att kraftverken drivs med diesel. Vid utvecklad teknik, till
exempel bilar som går längre på en laddning samt att ladda med el inte tar längre tid än att
tanke en bil behöver förvaltningen avväga detta i förhållande till denna strategi för eventuella
förändringar.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Utgångspunkten för detta förslag utgår från kommunens miljö- och klimatstrategi.
Remissyttrande
Frågan har inte varit på remiss men hanterats i kommunens förvaltningsledning där samtliga
sektorchefer ingår.
Beslutets genomförande
Sektor kommunstyrelsen och sektor service genomför i samråd alla investeringar och
upphandlingar som förslaget innebär.
Förvaltningens bedömning
Utifrån alla aspekter har förvaltningen gjort bedömningen att diesel än så länge ska vara
utgångspunkten för att säkra driften av de 60 bilar som behöver vara igång vid ett längre
elbortfall. Det handlar om att kommunen ska ha cirka 8 bilar, utöver de fordon
samhällsbyggnad i dagsläget har där det inte finns alternativ, som regelbundet drivs med
diesel samt att kraftverken som föreslås köpas in också drivs med diesel. Det är en
förhållandevis liten del av fordonsparken som i grunden behöver vara dieseldrivna eftersom
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övriga bilar ska vara eldrivna när laddinfrastrukturen är helt utbyggd. Kraftverken som
kommunen redan äger samt de som föreslås köpas drivs med diesel och förvaltningen har inte
hittat andra alternativ. Eftersom kraftverken endast används vid en krissituation och vid
regelbunden prövning ger det totalt från bilarna och kraftverken förhållandevis en mindre
negativ miljöpåverkan. Förvaltningen kommer över tid att bevaka teknikutvecklingen om och
när laddning av bilar kan ske på samma tid som att tanka en bil och när bilarna går ungefär
lika långt mellan laddning som dagens bensin eller dieselbilar gör mellan tankning.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.344
Datum: 2021-08-25
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic
Kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under 2022 sammanträda
följande datum och tider:
Måndag den 24 januari kl. 18
Måndag den 28 februari kl. 18
Måndag den 28 mars kl. 17
Måndag den 23 maj kl. 18
Måndag den 20 juni kl. 15
Måndag den 5 september kl. 18
Måndag den 10 oktober kl. 18
Måndag den 7 november kl. 18
Måndag den 12 december kl. 18
Sammanträdena äger rum i Medborgarhuset, A-salen, Alafors.
Sammanfattning
Sammanträdestider för 2022 har utarbetats. Det föreslås att kommunfullmäktige ska
sammanträda följande datum och tider.
Måndag den 24 januari kl. 18
Måndag den 28 februari kl. 18
Måndag den 28 mars kl. 17
Måndag den 23 maj kl. 18
Måndag den 20 juni kl. 15
Måndag den 5 september kl. 18
Måndag den 10 oktober kl. 18
Måndag den 7 november kl. 18
Måndag den 12 december kl. 18
Sammanträdena äger rum i Medborgarhuset, A-salen, Alafors.
I enlighet med utarbetad sammanträdesplanering föreslås kommunstyrelsen sammanträda i
veckorna 2, 7, 11, 19, 23, 34, 38, 43, 48 och nämnderna i veckorna 3, 7, 13, 17, 24, 36, 40, 46,
50 men dessa beslut fattas av respektive nämnd.
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Maria Reinholdsson

William Försth

Kommunchef

Tillförordnad kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samtliga nämnder
Folketshusförening
Sektor service, AV-tekniker
Kommunsekreterare
För kännedom:

Förvaltningsledningen

Ärendet
Enligt 9 § i Arbetsordningen för Ale kommunfullmäktige ska fullmäktige hålla nio ordinarie
sammanträden om året. Senast vid decembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och tid
för kommande års sammanträden.
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
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Sammanträdestiderna kommer att publiceras på Ale kommuns hemsida i slutet på år 2021.
Även en sammanträdesplanering med kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider kommer att skapas.
Förvaltningens bedömning
Området har beaktas men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.342
Datum: 2021-08-25
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic
Kommunstyrelsen

Sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under 2022 sammanträda följande datum och tider:
Tisdag den 11 januari kl. 08:30
Tisdag den 15 februari kl. 08:30
Tisdag den 15 mars kl. 08:30
Tisdag den 10 maj kl. 08:30
Tisdag den 7 juni kl. 08:30
Tisdag den 23 augusti kl. 08:30
Tisdag den 20 september kl. 08:30
Tisdag den 25 oktober kl. 08:30
Tisdag den 29 november kl. 08:30
Sammanfattning
Sammanträdestider för 2022 har utarbetats. Det föreslås att kommunstyrelsen ska
sammanträda följande datum och tider.
Tisdag den 11 januari kl. 08:30
Tisdag den 15 februari kl. 08:30
Tisdag den 15 mars kl. 08:30
Tisdag den 10 maj kl. 08:30
Tisdag den 7 juni kl. 08:30
Tisdag den 23 augusti kl. 08:30
Tisdag den 20 september kl. 08:30
Tisdag den 25 oktober kl. 08:30
Tisdag den 29 november kl. 08:30

William Försth

Amra Muminhodzic

Tillförordnad kanslichef

Kommunsekreterare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samtliga nämnder
Kommunsekreterare
För kännedom:

Förvaltningsledningen

Ärendet
Kommunstyrelsen har att besluta om sammanträdestider för år 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
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Sammanträdestiderna kommer att publiceras på Ale kommuns hemsida i slutet på året. Även
en sammanträdesplanering med kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider kommer att skapas.
Förvaltningens bedömning
Området har beaktas men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.333
Datum: 2021-08-24
Sektorchef Rickard Tassini
Kommunstyrelsen

Hantering av Jennylunds ridanläggning
Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan förslag till beslut.
Vid ett beslut om att lägga ut anläggningen till försäljning ges samhällsbyggnadssektorn,
mark- och exploatering, i uppdrag att genomföra ett anbudsförfarande där förutsättning för
slutlig försäljning är beslut i kommunfullmäktige
Sammanfattning
2020-03-02 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten till en försäljning av hela eller delar av Jennylunds ridanläggning. Syftet med
försäljningen skulle enligt beslutet vara att uppnå bästa ekonomiska nytta för skattebetalarna
och att ett eventuellt beslut om försäljning ska avgöras i kommunfullmäktige.
Mark- och exploateringsenheten har upphandlat två av varandra oberoende konsulter som har
gjort en värdering av anläggningen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-04
redovisades värderingen och beslutet blev att återremittera ärendet för ytterligare beredning,
då uppdraget inte ansågs besvarat.

Maria Reinholdsson

Rickard Tassini

Kommunchef

Sektorchef service

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-24
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-04-28
Kommunstyrelsens beslut § 108 2021-05-04
Kommunfullmäktiges beslut § 38 2021-03-02
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunfullmäktige
För kännedom:

Sektorchef, sektor service
Sektor samhällsbyggnad, Mark och exploatering

Ärendet
2020-03-02 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten till en försäljning av hela eller delar av Jennylunds ridanläggning. Syftet med
försäljningen skulle enligt beslutet vara att uppnå bästa ekonomiska nytta för skattebetalarna
och att ett eventuellt beslut om försäljning ska avgöras i kommunfullmäktige.
Mark- och exploateringsenheten har upphandlat två av varandra oberoende konsulter som har
gjort en värdering av anläggningen. Bägge konsulterna uttalar svårigheten med att värdera en
sådan anläggning eftersom användningsområdet är ganska smalt. Det visar sig också i de
värderingar som gavs. Den ena konsulten angav värdering i spannet mellan 17,6 Mkr (om
ridklubben har ett treårigt hyresavtal) och 24,8 Mkr (om kommunen har ett 15-årigt
hyresavtal). Den andra konsulten angav värdering i spannet mellan 9 Mkr (om ridklubben har
ett femårigt hyresavtal) och 20 Mkr (om kommunen har ett 10 årigt hyresavtal).
Det bokförda värdet för anläggningen uppskattas bli cirka 43 Mkr. Byggprojektet är i sitt
slutskede och är ännu inte helt avslutat, därav det uppskattade värdet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-04 redovisades värderingen och man beslutade
då att återremittera ärendet för ytterligare beredning, då uppdraget inte ansågs besvarat.
Förvaltningen har därefter haft dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott och tittat på
alternativa metoder för att lägga ut anläggningen till försäljning och därmed få en tydligare
bild av marknadsvärdet.
Utifrån dialoger har förvaltningen kommit fram till att det i princip finns två ytterligheter i
hur ett försäljningsunderlag skulle kunna se ut. Ett anbudsförfarande där objektet bör ligga ute
till försäljning under minst 2 månader.
1. Maximalt angivna förutsättningar för budgivaren (fastighetsägaren). Till exempel:
-angiven hyresgäst (som står för hyreskontrakt med fastighetsägaren),
-kontraktstid (hur långt hyresavtalet ska skrivas),
-maxhyra (maximal nivå på den hyra som fastighetsägaren ska kunna ta ut)

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(4)

2. Minimalt med angivna förutsättningar för budgivaren att ta hänsyn till för att lägga ett bud
och där budgivaren själv får möjlighet att ge bud med olika förutsättningar.

Ekonomisk bedömning
Utifrån genomförda värderingar blir bedömningen att det blir betydande nedskrivningar av
bokfört värde som tas i driftsekonomin det år försäljningen eventuellt skulle äga rum. Om
kommunen enligt konsultvärderingen skulle stå för ett hyresavtal 10-15 år är värdet ca 20-25
Mkr och nedskrivning skulle i så fall bli cirka 18-23 Mkr. Om ridklubben ska stå för ett
hyresavtal är värdet 9-17 Mkr och nedskrivning skulle i så fall bli cirka 26-34 Mkr.
Utanpå dessa beräkningar ska man lägga till en jämförelse av årlig kostnad för kommunen
utifrån vad ridklubben klarar av för hyresnivåer i relation till möjliga
hyresbidrag/föreningsbidrag från kommunen. Denna utredning har valt att inte ta hänsyn till
det utan enbart beskriva värdet vid en eventuell försäljning jämfört med bokfört värde.
Det exakta marknadsvärdet vid en viss tidpunkt går endast att få genom att lägga ut
anläggningen till försäljning på den öppna marknaden och utifrån inkomna bud därmed
beräkna konsekvenserna för kommunens ekonomi.
Invånarperspektiv
De ekonomiska konsekvenserna påverkar den kommunala ekonomin vilket innebär att det
finns ett intresse från invånarna för hur frågan hanteras. Kommuninvånare som deltar i
ridverksamhet som bedrivs på Jennylunds ridanläggning berörs av att ägande, förvaltning och
drift av anläggningen blir hållbar över tid.
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.
Beslutets genomförande
Kommunstyrelsen ansvarar för att hantera innehållet i denna rapport utifrån uppdraget från
kommunfullmäktige.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser att det, enligt konsultvärderingen, blir en väsentlig nedskrivning av värde
om Jennylunds ridanläggning skulle säljas till en privat fastighetsägare. Den nedskrivningen
belastar ett enskilt år i kommunens driftsekonomi. Om kommunen fortsatt bidrar till att
ridklubben ska kunna fortsätta sin verksamhet i anläggningen kommer man med stor
sannolikhet att få fortsatta kostnader i form av föreningsbidrag eller hyresbidrag utifrån den
hyra den nya fastighetsägaren kommer ta ut. Om anläggningen behålls i kommunens ägo
finns det säkerligen olika lösningar på hur hyran ska betalas och blir i första hand en fråga för
kultur- och fritidsnämnden att lösa tillsammans med ridklubben.
Konsekvenserna utifrån en försäljning på öppna marknaden är svåra att förutse.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.178
Datum: 2021-04-28
Sektorchef Rickard Tassini
Kommunstyrelsen

Värdering av Jennylunds ridanläggning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
Sammanfattning
2020-03-02 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten till en försäljning av hela eller delar av Jennylunds ridanläggning. Syftet med
försäljningen skulle enligt beslutet vara att uppnå bästa ekonomiska nytta för
skattebetalarna och att ett eventuellt beslut om försäljning ska avgöras i kommunfullmäktige.
Mark- och exploateringsenheten har upphandlat två av varandra oberoende konsulter som har
gjort en värdering av anläggningen. Bägge konsulterna uttalar svårigheten med att värdera en
sådan anläggning eftersom användningsområdet är ganska smalt. Det visar sig också i de
värderingar som gavs. Den ena konsulten angav värdering i spannet mellan 17,6 Mkr (om
ridklubben har ett treårigt hyresavtal) och 24,8 Mkr (om kommunen har ett 15-årigt
hyresavtal). Den andra konsulten angav värdering i spannet mellan 9 Mkr (om ridklubben har
ett femårigt hyresavtal) och 20 Mkr (om kommunen har ett 10 årigt hyresavtal).
Det bokförda värdet för anläggningen uppskattas bli cirka 43 Mkr. Byggprojektet är i sitt
slutskede och är ännu inte helt avslutat, därav det uppskattade värdet.

Rickard Tassini

Maria Reinholdsson

Sektorchef service

Kommunchef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Värdering 1 Jennylund
Värdering 2 Jennylund
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kultur - och fritidsnämnden
Sektorchef service
Mark- och exploateringschef
Ärendet
2020-03-02 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten till en försäljning av hela eller delar av Jennylunds ridanläggning. Syftet med
försäljningen skulle enligt beslutet vara att uppnå bästa ekonomiska nytta för
skattebetalarna och att ett eventuellt beslut om försäljning ska avgöras i kommunfullmäktige.
Mark- och exploateringsenheten har upphandlat två av varandra oberoende konsulter som har
gjort en värdering av anläggningen. Bägge konsulterna uttalar svårigheten med att värdera en
sådan anläggning eftersom användningsområdet är ganska smalt. Det visar sig också i de
värderingar som gavs. Den ena konsulten angav värdering i spannet mellan 17,6 Mkr (om
ridklubben har ett treårigt hyresavtal) och 24,8 Mkr (om kommunen har ett 15-årigt
hyresavtal). Den andra konsulten angav värdering i spannet mellan 9 Mkr (om ridklubben har
ett femårigt hyresavtal) och 20 Mkr (om kommunen har ett 10 årigt hyresavtal).
Det bokförda värdet för anläggningen uppskattas bli cirka 43 Mkr. Byggprojektet är i sitt
slutskede och är ännu inte helt avslutat, därav det uppskattade värdet.
Ekonomisk bedömning
Utifrån genomförda värderingar blir bedömningen att det blir betydande nedskrivningar av
bokfört värde som tas i driftsekonomin det år försäljningen eventuellt skulle äga rum. Om
kommunen skulle stå för ett hyresavtal 10-15 år är värdet ca 20-25 Mkr och nedskrivning
skulle i så fall bli cirka 18-23 Mkr. Om ridklubben ska stå för ett hyresavtal är värdet 9-17
Mkr och nedskrivning skulle i så fall bli cirka 26-34 Mkr.
Utanpå dessa beräkningar ska man lägga till en jämförelse av årlig kostnad för kommunen
utifrån vad ridklubben klarar av för hyresnivåer i relation till möjliga
hyresbidrag/föreningsbidrag från kommunen. Denna utredning har valt att inte ta hänsyn till
det utan enbart beskriva värdet vid en eventuell försäljning jämfört med bokfört värde.
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Invånarperspektiv
Eftersom de ekonomiska konsekvenserna avsevärt påverkar den kommunala ekonomin finns
det ett intresse från invånarna för hur frågan hanteras. Dessutom deltar flera av
kommuninvånarna i ridverksamhet som bedrivs på Jennylunds ridanläggning och är därmed
intresserade av att ägande, förvaltning och drift av anläggningen blir långsiktig och hållbar
över tid.
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.
Beslutets genomförande
Kommunstyrelsen ansvarar för att hantera innehållet i denna rapport utifrån uppdraget från
kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser att det blir en väsentlig nedskrivning av värde om Jennylunds ridanläggning
skulle säljas till en privat fastighetsägare. Den nedskrivningen belastar ett enskilt år i
kommunens driftsekonomi. Och vill kommunen fortsatt bidra till att ridklubben ska kunna
fortsätta sin verksamhet i anläggningen kommer man med stor sannolikhet att få fortsatta
kostnader i form av föreningsbidrag eller hyresbidrag utifrån den hyra den nya
fastighetsägaren skulle fastställa. Om anläggningen behålls i kommunens ägo finns det
säkerligen olika lösningar på hur hyran ska betalas och blir i första hand en fråga för kulturoch fritidsnämnden att lösa tillsammans med ridklubben.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-05-04

KS § 108

Dnr KS.2021.178

Värdering av Jennylunds ridanläggning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning då
kommunfullmäktiges uppdrag inte anses vara besvarat.
Sammanfattning
2020-03-02 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka möjligheten till en försäljning av hela eller delar av Jennylunds
ridanläggning. Syftet med försäljningen skulle enligt beslutet vara att uppnå
bästa ekonomiska nytta för skattebetalarna och att ett eventuellt beslut om
försäljning ska avgöras i kommunfullmäktige. Mark- och exploateringsenheten
har upphandlat två av varandra oberoende konsulter som har gjort en värdering
av anläggningen. Bägge konsulterna uttalar svårigheten med att värdera en
sådan anläggning eftersom användningsområdet är ganska smalt. Det visar sig
också i de värderingar som gavs. Den ena konsulten angav värdering i spannet
mellan 17,6 Mkr (om ridklubben har ett treårigt hyresavtal) och 24,8 Mkr (om
kommunen har ett 15-årigt hyresavtal). Den andra konsulten angav värdering i
spannet mellan 9 Mkr (om ridklubben har ett femårigt hyresavtal) och 20 Mkr
(om kommunen har ett 10 årigt hyresavtal).
Det bokförda värdet för anläggningen uppskattas bli cirka 43 Mkr.
Byggprojektet är i sitt slutskede och är ännu inte helt avslutat, därav det
uppskattade värdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-28
Värdering 1 Jennylund
Värdering 2 Jennylund
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning
då kommunfullmäktiges uppdrag inte anses vara besvarat.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med hans egna yrkande och dels på om ärendet ska göras idag. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med
hans egna yrkande.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-05-04

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kultur - och fritidsnämnden
Sektorchef service
Mark- och exploateringschef
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-03-02

KF § 38

Dnr KS.2020.56

Tilläggsäskande av investeringsmedel för
färdigställande av Jennylunds ridanläggning
Ärendet
I september 2015 beslutade kultur- och fritidsnämnden att en helt ny
ridanläggning skulle anläggas vilket även framkommer i 2016 års
lokalresursplan. För byggnationen avsattes 27,6 Mkr.
Byggnation av ridanläggningen startade under hösten 2018.
I början av oktober 2019 lämnade entreprenören in ansökan om konkurs till
Alingsås Tingsrätt. Förvaltningen upphandlade och anlitade en konsult som
stöd i den juridiska processen.
Några veckor efter konkursansökan stod det klart att konkursboet inte gjorde
anspråk på att fullfölja kontraktet med Ale kommun gällande Jennylunds
ridanläggning.
Ale kommun var därför fria att anlita en ny entreprenör för att fullfölja
byggnationen.
Processen i samband med konkursen tog två månader och i början av december
gick ett nytt upphandlingsunderlag ut med sista anbudsdag satt till torsdag 9
januari 2020.
Ale-Jennylunds ridklubb är den förening som driver verksamheten i
Jennylunds ridanläggning. Förvaltningen har ett nära samarbete med
ridklubben och har kontinuerligt informerat och haft dialog med föreningens
företrädare.
Föreningen har gjort konsekvensbeskrivningar utifrån olika scenarier och lyfter
framförallt fram helheten, det vill säga nödvändigheten av ändamålsenliga
byggnader för en fungerande ridverksamhet samt utrymmen för personal,
föreningsmedlemmar och besökare. Ridklubbsverksamheten och
Jennylundsområdet bedöms på sikt gynnas av att anläggningen färdigställs.
Ärendet har inför fortsatt hantering i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beretts av kultur- och fritidsnämnden samt
servicenämnden.
Nämnderna beslutade att minska den äskade investeringsramen med ca 1
miljon kronor jämfört med förvaltningens dåvarande framtagna förslag.
Skillnaden utgörs av kostnaden för inlösen av de två fastigheter som tillhör
Jennylunds ridklubb. Förvaltningen föreslog 8.626 Mkr som även innefattade
inlösen av fastigheter, vilket varit avtalat sedan tidigare.
Behov av utökad investeringsram bedöms efter denna förändring till totalt
7.757 Mkr varav 7,273 Mkr är ett tilläggsäskande.
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-03-02

Resterande 484 000 kr utgörs av omdisponering av kvarvarande medel för
markförstärkningar.
Inför den fortsatta hanteringen föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens
följer beslutet i servicenämnden.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-02-27
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 13 2020-02-20
Servicenämndens beslut § 13 2020-02-25
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid, 2020-02-13
Tjänsteutlåtande från sektor internservice 2020-02-17
Jennylunds ridanläggning - scenarier
Värdeutlåtande- Manege och stallbyggnad på Fastigheten Ale Jennylund
Statsurapport från NOBAB avseende privat stall Jennylund
Statsurapport från NOBAB avseende Lilla manegen Jennylund
Arbetsmiljöverket- Resultatet av inspektionen 30 januari 2020
Blankett riskbedömning och handlingsplan
Jennylunds ridanläggning - scenarier med grafik
Kommunstyrelsens beslut § 41 2020-03-02

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bevilja en utökad investeringsram med 7,757 Mkr för färdigställande av
Jennylunds ridhus.
2. Omdisponera kvarvarande medel för markförstärkning på 484 tkr, för att
färdigställa ridanläggningen på Jennylund.
3. Tilläggsäskande för färdigställande av ridanläggning på Jennylund på 7,273
Mkr.
4. Uppdra åt förvaltningen att aktivt arbeta för att sänka kostnaderna för
färdigställandet av projektet inom ramen för den nu gällande upphandlingen.
5. Upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut att köpa ut de två av de
fastigheter som ägs av Jennylunds ridklubb, Lilla ridhuset samt det
medlemsägda stallet.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-03-02

6. Ger i uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till en
försäljning av hela eller delar av Jennylunds ridanläggning.
Syftet med försäljningen skall vara att uppnå bästa ekonomiska nytta för
skattebetalarna. Ett sådant eventuellt beslut ska avgöras i kommunfullmäktige.
Jäv
Lennie Kjellman (-) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Yrkande
Socialdemokraternas ledamöter, Mikael Berglund (M), Robert Jansson (SD)
och Sune Rydén (KD) tillstyrker kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sven Engdahl (V) yrkar avslag på beslutsförslag 6 i kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutsförslag 1 till 5 i kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels Sven Engdahls (V) avslagsyrkande och
dels på kommunstyrelsens 6 beslutsförslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 6 beslutsförslag.
Beslut
1. Kommnunfullmäktige beslutar att bevilja en utökad investeringsram med
7,757 Mkr för färdigställande av Jennylunds ridhus.
2. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera kvarvarande medel för
markförstärkning på 484 tkr, för att färdigställa ridanläggningen på Jennylund.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tilläggsäskande för
färdigställande av ridanläggning på Jennylund på 7,273 Mkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att aktivt arbeta för
att sänka kostnaderna för färdigställandet av projektet inom ramen för den nu
gällande upphandlingen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges tidigare
beslut att köpa ut de två av de fastigheter som ägs av Jennylunds ridklubb,
Lilla ridhuset samt det medlemsägda stallet.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att
undersöka möjligheten till en försäljning av hela eller delar av Jennylunds
ridanläggning. Syftet med försäljningen skall vara att uppnå bästa ekonomiska

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-03-02

nytta för skattebetalarna. Ett sådant eventuellt beslut ska avgöras i
kommunfullmäktige.
Reservation
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslut 6 till förmån för eget
förslag.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichef
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Alla berörda sektorschefer
Fastighetschef
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.394
Datum: 2021-08-25
Näringslivschef Per Brohagen
Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring med Skanska
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att
underteckna avsiktsförklaringen med Skanska.
Sammanfattning
Volvo Cars och batteritillverkaren Northvolt har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag för att
utveckla och producera hållbara batterier till kommande elektriska Volvo- och Polestarbilar.
Volvo Cars och Northvolt har bjudit in kommunerna i Göteborgs regionen via BRG och
informerat om satsningen och sitt behov av ett bra läge för anläggningen och ett önskat
markområde om ca 75 ha. Satsningen kommer att generera ca 3 000 nya arbetstillfällen.
Kommunen äger idag fastigheten Ale, Stora Viken 2:1, och Skanska äger idag fastigheten
Ale, Skårdal 48:8
Skanska arrenderar del av kommunens fastighet och bedriver idag på båda fastigheterna en
pågående krossverksamhet. På fastigheterna bedrivs även betongtillverkning och
asfaltsverksamhet. Arrendet löper ut 2026-12-31, men Skanska har, innan möjligheten med
verksamhetsetableringen dök upp, ansökt hos kommunen om att förlänga avtalet till
åtminstone 2032.
Kommunen avser att på delar av ovanstående fastigheter erbjuda Volvo Cars och Northvolt
möjligt läge för en etableringoch har därför kontaktat Skanska och efterhört om Skanska vill
gå samman med kommunen och gemensamt erbjuda ett attraktivt etableringsläge vid Stora
Viken. Detta skulle bl.a innebära att bergtäkten under ordnade former flyttas från fastigheten
och Skanska erbjuds alternativ position för bergtäkt i Ale kommun eller närliggande kommun.
Med anledning av ovanstående har parterna upprättat en avsiktsförklaring för att klargöra de
avsedda förutsättningarna och identifiera ett antal knäckfrågor för en framtida etablering på
Stora Viken.
Parterna avser ingå samverkan initialt avseende att erbjuda ett etableringsläge på
markområdet och vidare utreda de affärsmässiga förutsättningarna för en fortsatt samverkan
inom ramen för ett samverkansavtal.
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Daniela Ölmunger

Per Brohagen

Avdelningschef

Näringslivschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Avsiktsförklaring, 2021-08-16
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kajsa Reimers, planchef
Näringslivschef
Skanska
För kännedom:

Kommunchef
Avdelningschef strategi- och uppföljning
Tillförordnad sektorchef samhällsbyggnad
Ärendet
Volvo Cars och batteritillverkaren Northvolt har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag för att
utveckla och producera hållbara batterier till kommande elektriska Volvo- och Polestarbilar.
Volvo Cars och Northvolt bjöd in via BRG kommunerna i Storgöteborg och informerade om
satsningen och deras behov av ett bra läge för anläggningen och ett önskat markområde om ca
75 ha. Satsningen kommer att generera 2 500 - 3 000 nya arbetstillfällen.
Kommunen äger idag fastigheten Ale, Stora Viken 2:1, och Skanska äger idag fastigheten
Ale, Skårdal 48:8
Skanska arrenderar del av Kommunens fastighet och bedriver idag på båda fastigheterna en
pågående krossverksamhet. På fastigheterna bedrivs även betongtillverkning och
asfaltsverksamhet.
Kommunen avser att på delar av ovanstående fastigheter erbjuda Volvo Cars och Northvolt
verksamhetsmark och har kontaktat Skanska och efterhört om Skanska vill gå samman med
Kommunen och gemensamt erbjuda ett attraktivt etableringsläge vid Stora Viken.
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Med anledning av ovanstående har Parterna tecknat denna Avsiktsförklaring för att klargöra
de avsedda förutsättningarna och identifiera ett antal knäckfrågor för ett sådant projekt.
Parterna avser ingå samverkan initialt avseende att erbjuda ett etableringsläge på
markområdet och vidare utreda de affärsmässiga förutsättningarna för en fortsatt samverkan
inom ramen för ett Samverkansavtal.
Parterna avser att bilda en arbetsgrupp med representanter från Kommunen och Skanska för
att i samråd planera och utveckla etableringsläget. Skanskas engagemang utgår från att det
finns alternativa positioner inom Ale kommun eller i närliggande kommuner där Skanska kan
fortsätta att driva verksamhet likvärdig den som idag bedrivs på kommunens respektive
Skanskas fastighet och att en förflyttning av verksamheten kan genomföras utan betydande
produktionsglapp för Skanskas vidkommande. Parterna avser bidra i samarbetet med sina
resp. specialkompetenser samt därtill hörande tekniska och kommersiella kompetenser.
Kommunen med Samhälls- och stadsplanering, Skanska med Infra, Byggnation och
Projektutveckling.
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Initiala frågor som avses att utredas















Utarbeta ett affärsmässigt erbjudande om läget för Volvo Cars och Northvolts tänkta
etablering på Markområdet inkl. Skanskas affärsmodeller för byggnationen.
Identifiera Markområdets förutsättningar exempelvis topografi, geoteknik mm men
även dess potential.
Identifiera pågående verksamheter på Markområdet och konsekvenser vid en
förändring/utveckling.
Identifiera alternativ position för att fortsatt bedriva pågående verksamheter.
Identifiera nya exploateringsområden i Kommunen som kan bidra till projektets
genomförande.
Identifiera kraftförsörjningen till Markområdet.
Identifiera komplexa tekniska utmaningar, kylvatten, el- och kraftförsörjning,
dagvatten, geoteknik, miljö, grundvatten mm.
Identifiera transportmöjligheterna, vägar, järnväg och sjöfart.
Utveckla och identifiera underlag för exploateringsanalyser och kostnadskalkyler.
Utarbeta övergripande tidsplaner med tydliga huvudmål.
Planeringsförutsättningar som ÖP, detaljplaner, bygglov, täkttillstånd mm
Utforma lämplig affärsmodell och/eller samarbetsform
Utreda juridiska förutsättningar för affärsmodeller, LOU, kommunlag mm.

Parterna avser att även ta fram förutsättningar för ett fortsatt samarbete inom ramen för ett
samarbetsavtal vid det datum Parterna kommer överens om som utförligt reglerar rättigheter
och skyldigheter för ett sådant samarbete. Parterna avser ingå förhandlingar avseende
möjligheterna för Parterna att inom ramen för ett Samarbetsavtal utveckla Markområdet om
Volvo Cars och Northvolt väljer Markområdet som ett prioriterat läge för sin etablering.
Ekonomisk bedömning
Beslutet kommer att innebära att delar av Samhällsbygnad samt Näringslivsenheten kommer
att behöva prioritera i sina arbetsuppgifter.
Invånarperspektiv
Att omvandla bergtäkten vid Stora Viken till mark för verksamhet med potentiellt ca 3000
anställda skulle innebära stora vinster för invånarna i Ale kommun utöver många jobb att
söka i närområdet. Kommunen kommer att sättas på kartan och en följd av effekter som t.ex
fler jobb i servicesektorn ökade skatteintäkter för välfärden kommer vidare att bidraga
positivt.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

5(5)

Hållbarhetsperspektivet
Hållbarhet är ett nyckelord för projektet. Produkten som kommer att tillverkas är hållbara
batterier för kommande elbilsproduktion. I alla steg vid urvalet av site kommer
hållbarhetsperspektivet att beaktas. Avsiktsförklaringen innebär att identifiera alternativ
position för Skanska att bedriva bergtäkt. Även i detta arbete är hållbarhet en ledstjärna.
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.
Beslutets genomförande
Efter beslutet är fattat i kommunstyrelsen kommer det expedieras till berörda för vidare
hantering.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att vi genom att skriva på en avsiktsförklaring med Skanska i bästa
fall kan attrahera en verksamhet till kommunen som är ekologiskt hållbar och som kommer
att sysselsätta ca 3000 personer. I händelse av att etableringen inte blir av i Ale så innebär
samarbetet med Skanska att vi tillsammans kan skapa en stor yta för alternativ, hållbar,
verksamhet med många anställda och att bergtäkten inte behöver förlängas på positionen utan
snarare avvecklas snabbare än ingånget avtal indikerar. Förvaltningen bedömer att den extra
arbetsinsaten avsiktsföklaringen innebär är försumbar i jämförelse med vinsterna detta skulle
innebära ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Utkast: (Göteborg) 2021-08-16

AVSIKTSFÖRKLARING
Denna avsiktsförklaring (”Avsiktsförklaringen”) har ingåtts mellan å ena sidan Ale
kommun, org. nr. 212000–1439 (“Kommunen”), och å andra sidan Skanska Sverige AB,
org. nr. 556033–9086 (“Skanska”). Kommunen och Skanska benämns nedan var för sig
”Part” och gemensamt ”Parterna”.
1. Bakgrund och Syfte
Volvo Cars och batteritillverkaren Northvolt har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag för
att utveckla och producera hållbara batterier till kommande elektriska Volvo- och
Polestarbilar.
Ambitionen är att man skall bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Sverige.
Volvo Cars och Northvolt bjöd in via BRG kommunerna i Storgöteborg och informerade om
satsningen och deras behov av ett bra läge för anläggningen och ett önskat markområde om
ca 65 ha. Satsningen kommer att generera 2 500 - 3 000 nya arbetstillfällen.
Kommunen äger idag fastigheten Ale, Stora Viken 2:1, bilaga 1 och Skanska äger idag
fastigheten Ale, Skårdal 48:8, bilaga 2.
Skanska arrenderar del av Kommunens fastighet och bedriver idag på båda fastigheterna en
pågående krossverksamhet. På fastigheterna bedrivs även betongtillverkning och
asfaltsverksamhet.
Kommunen avser att på delar av ovanstående fastigheter erbjuda Volvo Cars och Northvolt
möjligt läge för en etablering med sitt unika läge intill Göta Älv, dubbelspårig järnväg,
riksväg E45, närhet till kraftförsörjning och med ett möjligt hamnläge i Surte hamn.
Kommunen har kontaktat Skanska och efterhört om Skanska vill gå samman med Kommunen
och gemensamt erbjuda ett attraktivt etableringsläge vid Stora Viken, ”Markområdet”
bilaga 3.
Med anledning av ovanstående har Parterna tecknat denna Avsiktsförklaring för att klargöra
de avsedda förutsättningarna och identifiera ett antal knäckfrågor för ett sådant projekt.
2. Avsiktsförklaring
Parterna avser ingå samverkan initialt avseende att erbjuda ett etableringsläge på
Markområdet och vidare utreda de affärsmässiga förutsättningarna för en fortsatt samverkan
inom ramen för ett Samverkansavtal.
Parterna avser att bilda en arbetsgrupp med representanter från Kommunen och Skanska för
att i samråd planera och utveckla etableringsläget. Skanskas engagemang utgår från att det
finns alternativa positioner inom Ale kommun där Skanska kan fortsätta att driva verksamhet
likvärdig den som idag bedrivs på kommunens respektive Skanskas fastighet och att en
förflyttning av verksamheten kan genomföras utan betydande produktionsglapp för Skanskas
vidkommande. Parterna avser bidra i samarbetet med sina resp. specialkompetenser samt
därtill hörande tekniska och kommersiella kompetenser. Kommunen med Samhälls- och
stadsplanering, Skanska med Infra, Byggnation och Projektutveckling.
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Initiala frågor som avses att utredas














Utarbeta ett affärsmässigt erbjudande om läget för Volvo Cars och Northvolts tänkta
etablering på Markområdet inkl. Skanskas affärsmodeller för byggnationen.
Identifiera Markområdets förutsättningar exempelvis topografi, geoteknik mm men
även dess potential.
Identifiera pågående verksamheter på Markområdet och konsekvenser vid en
förändring/utveckling.
Identifiera alternativ position för att fortsatt bedriva pågående verksamheter.
Identifiera nya exploateringsområden i Kommunen som kan bidra till projektets
genomförande.
Identifiera kraftförsörjningen till Markområdet.
Identifiera komplexa tekniska utmaningar, kylvatten, el- och kraftförsörjning,
dagvatten, geoteknik, miljö, grundvatten mm.
Identifiera transportmöjligheterna, vägar, järnväg och sjöfart.
Utveckla och identifiera underlag för exploateringsanalyser och kostnadskalkyler.
Utarbeta övergripande tidsplaner med tydliga huvudmål.
Planeringsförutsättningar som ÖP, detaljplaner, bygglov, täkttillstånd mm
Utforma lämplig affärsmodell och/eller samarbetsform
Utreda juridiska förutsättningar för affärsmodeller, LOU, kommunlag mm.

3. Samarbetsavtal
Parterna avser att även ta fram förutsättningar för ett fortsatt samarbete inom ramen för ett
samarbetsavtal (”Samarbetsavtal”) vid det datum Parterna kommer överens om som
utförligt reglerar rättigheter och skyldigheter för ett sådant samarbete. Parterna avser ingå
förhandlingar avseende möjligheterna för Parterna att inom ramen för ett Samarbetsavtal
utveckla Markområdet om Volvo Cars och Northvolt väljer Markområdet som ett prioriterat
läge för sin etablering. Ett sådant avtal kräver godkännande dels enligt Skanskas
beslutsordning, dels i Kommunens fullmäktige.
4. Tidsperiod
Denna Avsiktsförklaring skall från dagen för undertecknade gälla till och med att ett
Samarbetsavtal tecknas mellan Parterna. Avsiktsförklaringen upphör att gälla utan
uppsägning för det fall Volvo Cars och Northvolt inte väljer Markområdet som ett prioriterat
läge.
För undvikande av oklarheter understryks det att Parterna, var för sig, får vid var tid och efter
eget gottfinnande avsluta förhandlingarna, i vilket fall Parterna, beroende på
omständigheterna, omedelbart skall informera den andra Parten härom skriftligen. Om
förhandlingarna avslutas utan att Samarbetsavtal ingåtts äger ingen av Parterna rätt till någon
ersättning från motparten på grund av förhandlingarnas avslutande. Punkt 7 (Kostnader) och
punkt 10 (Tillämplig lag och tvistlösning) skall dock alltjämt gälla mellan Parterna.

5. Exklusivitet
3

Kommunen avser att exklusivt förhandla med Skanska om att erbjuda VolvoCars och
Northvolt ett etableringsläge i kommunen under Avsiktsförklaringens giltighetstid enligt
punkt 3 ovan.
6. Icke bindande avtal
Denna Avsiktsförklaring skall inte vara bindande för någon av Parterna utöver såsom anges
nedan. Inget bindande åtagande kommer att föreligga förrän ett ömsesidigt tillfredsställande
Samarbetsavtal undertecknats av Parterna. Parterna är överens om att förutom Punkt 7
(Kostnader) och Punkt 10 (Tillämplig Lag och Tvistlösning), vilka stycken utgör bindande
avtal mellan parterna, är denna Avsiktsförklaring endast ett uttalande om nuvarande avsikt
och är, i egenskap av sådant, inte bindande för parterna.
7. Kostnader
Parterna är överens om att de var för sig skall täcka sina egna kostnader som är relaterade till
att ingå denna Avsiktsförklaring, kommande avtalsförhandlingar, undersökningar och andra
liknande kostnader.
8. Sekretess
Kommunen är införstådd med att Skanska kan komma att lämna uppgifter till Kommunen
inom ramen för denna Avsiktsförklaring som utgör bolagets företagshemligheter. Skanska
kommer i så fall att begära att sådana uppgifter beläggs med sekretess. Kommunen åtar sig att
inte att röja eller lämna ut sådana sekretessbelagda uppgifter till annan.
9. Överlåtelse
Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna
Avsiktsförklaring utan den andra Partens skriftliga medgivande.
10. Tillämplig lag och tvistlösning
Denna Avsiktsförklaring skall lyda under svensk materiell rätt (oaktat dess principer om
lagval). Tvister som uppstår i anledning av denna Avsiktsförklaring ska slutligt avgöras
genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Göteborgs Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara
svenska. Förfarandet, alla dokument som utbytts mellan parterna, institutet och varje beslut
eller dom som meddelas av institutet skall vara strikt konfidentiella och skall inte avslöjas.
_____________________
Parterna har undertecknat denna Avsiktsförklaring i två (2) original, av vilka parterna har
tagit varsitt.
Undertecknat den /
Ale kommun

2021

Undertecknat den

/

Skanska Sverige AB
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2021

_____________________________
Namn:

_____________________________
Namn: Lars Henriksson
Chef Affärsutveckling

Bilaga nr 1 Fastigheten Ale, Stora Viken 2:1
Bilaga nr 2 Fastigheten Ale, Skårdal 48:8
Bilaga nr 3 Markområdet
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7

Bilaga 3, Markområdet
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-HR.2021.221
Datum: 2021-08-25
HR-specialist Jenny Bergman
Kommunstyrelsen

Riktlinje för bisyssla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för bisyssla.
Sammanfattning
Denna riktlinje fastställer kommunens syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och vilket ansvar
har medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla.
Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egen ansvar i att anmäla
eventuell bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom enheten informeras om
denna riktlinje samt att följa upp eventuell bisyssla.
Riktlinjens definition fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och hur
medarbetare och chef ska förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp är bedömning inför
beslut, de tre kategorierna av ottillåten bisyssla samt förfarande och rappotering av otillåten
bisyssla.

Malin Olsson

Jenny Bergman

HR-chef

HR specialist

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Riktlinje för bisyssla
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef
För kännedom:

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Ärendet
Riktlinje för bisyssla möjligör säkerställande av ett hållbart, tryggt och sunt arbetsliv för
medarbetare samt påverkar effektivtet och kvalitet i verksamheten. Riktlinjens definition
fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och hur medarbetare och chef ska
förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp är bedömning inför beslut, de tre
kategorierna av ottillåten bisyssla samt förfarande och rappotering av otillåten bisyssla.
Sammantaget ges bättre förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv och hållbar
arbetsgivare.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Riktlinjen för bisyssla är viktig ur en demokratisk aspekt och för att förtroendet och anseendet
för kommunen och dess medarbetare upprätthålls.
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.
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Beslutets genomförande
När riktlinjen för bisyssla är antagen kommer samtliga chefer inom organisationen få en
presentation av vad den står för och dess innehåll.
Riktlinjen för chefer i Ale kommun kommer också att publiceras i HR-handboken samt på
ale.se.
Förvaltningens bedömning
Genom att anta riktlinjen för bisyssla utifrån ovanstående bakgrund och bifogat dokument gör
sektor kommunstyrelsen bedömningen att införandet av riktlinjen för bisyssla tydliggör
arbetsgivarens förväntningar på medarbetare utifrån bisyssla, både utifrån förhållningsätt och
agerande. Riktlinjen tydliggör även förfaringsätt och rappotering av otillåten bisyssla samt
arbetsgivarens syn på bisyssla.
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Riktlinje för bisyssla
Denna riktlinje fastställer Ale kommuns syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och vilket ansvar har
medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla.
Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egenansvar i att anmäla eventuell
bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom enheten informeras om denna riktlinje samt att
följa upp eventuell bisyssla.

Definition av bisyssla
En bisyssla är ett arbete, uppdrag eller en verksamhet som medarbetare driver eller har vid sidan av sin
huvudanställning.
Kommentar:
En bisyssla är i princip varje syssla som en medarbetare tillfälligt eller permanent utövar vid sidan av
anställningen. Mycket av det en medarbetare ägnar sig åt på fritiden kan vara en bisyssla. Det spelar ingen
roll om medarbetaren erhåller ersättning för bisysslan eller inte.

Reglering av bisyssla
Den främsta anledningen till en reglering av medarbetares rätt att ha en bisyssla är saklighet och
opartiskhet i verksamhetsutövningen. Det är också viktigt ur en demokratisk aspekt att förtroendet och
anseendet för kommunen och dess medarbetare upprätthålls.

Anmälan
Medarbetare är skyldig att informera arbetsgivaren om bisyssla samt vid förändring av bisyssla.
Arbetsgivaren har rätt att fråga och begära redovisning av alla bisysslor. Medarbetare har skyldighet att
redovisa bisysslor som arbetsgivaren begär.
Att känna till bisysslans art är oftast tillräckligt underlag för bedömning. När ytterligare behov av underlag
behövs efterfrågas detta utifrån diskrimineringsombudsmannens rekomendationer.
Chef ska genomföra inventering och följa upp eventuell bisyssla i samband med ny anställning och minst en
gång per år, lämpligen i samband med medarbetarsamtal då även blankett om bisyssla fylls i.
De anmälda bisysslorna ska sammanställas enhetsvis, redovisas till sektorchef och förvaras i medarbetarens
personalakt.

Otillåten bisyssla
Det förekommer tre olika kategorier för otillåten bisyssla.
Konkurrerande bisyssla – Bisyssla kan avslås om den anses konkurrera med verksamheten.
Exempelvis om medarbetare:
• har ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett hur verksamheten drivs
• tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta sådan
verksamhet
• innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Riktlinje för bisyssla
Arbetshindrande bisyssla – En bisyssla kan avslås om den på något sätt hindrar medarbetaren att utföra
sina arbetsuppgifter i anställningen.
Exempelvis om medarbetare:
• ej kan utföra en fullgod arbetsinsats
• inte kan förskjuta arbetstid eller byta schema
• inte kan ha normal jour eller beredskap
• inte kan ha övertidsarbete
• har återkommande frånvaro, avböjer, motsätter sig eller vägrar utföra arbete på grund av bisyssla
Förtroendeskadlig bisyssla – En medarbetare får inte ha bisysslor som kan rubba förtroendet för
opartiskhet i arbetet eller som kan skada arbetsgivarens anseende.
Exempelvis om:
• arbetsgivarens förtroende skadas gentemot tredje man (t.ex. medborgare och näringsidkare)
• jäv föreligger
I lagen om offentlig anställning (LOA) regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för medarbetare i
kommuner, regioner och kommunalförbund. För övriga bisysslor återfinns regler i AB § 8 Bisysslor.

Bedömning av bisyssla
Innan chef fattar beslut ska samråd ske med HR specialist. De bisysslor som kan anses vara
arbetshindrande, konkurrerande och/eller förtroendeskadliga ska till överordnad chef. I samråd med
närmaste chef beslutas om bisysslan är tillåten eller otillåten.

Otillåten bisyssla
Arbetshindrande bisyssla eller konkurrerande bisyssla som är otillåten ska MBL-förhandlas innan beslut
fattas. Vid förtroendeskadlig bisyssla finns ingen sådan skyldighet. Vid otillåten bisyssla ska ett
deligeringsbeslut fattas enligt deligeringsordning för kommunstyrelsen. Se kommunens hemsida,
författningssamlingen. Otillåten bisyssla ska diarieföras.

Rappotering av otillåtna bisysslor
Sektorchef ansvarar för rapportering av otillåtna bisysslor till HR chef.
HR chef ansvarar för rapportering av otillåtna bisysslor till kommunstyrelsens arbetsutskott.

För mer information se HR handboken bisyssla

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.306
Datum: 2021-06-23
Kommunchef Maria Reinholdsson
Kommunstyrelsen

Förstudie inför eventuell projektering och byggnation av
räddningstjänststation
Förslag till beslut
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Maria Reinholdsson
Kommunchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Protokollsunderlag BORF 2021-05-19
Rapport Tid och kostnadsplanering utvecklingen av BORF 2019-11-29
Rapport Översyn av brandstationer och bemanning 2021-06-03
Tjänsteskrivelse BORF 2021-02-22
Protokollsutdrag 2017-11-09

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden
BORF
För kännedom:

Kungälvs kommun
Ärendet
Bohusläns Räddningstjänstförbund (BORF) som ägs av kommunerna Ale och Kungälv har
tagit fram en rapport "Tid och kostnadsplanering utvecklingen av BORF". Kommunernas
tillväxt innebär utmaningar för att klara uppdraget i enlighet med lag (2003:778) om skydd
mot olyckor. Respektive kommun har enligt rapporten långsiktiga behov av nya
räddningstjänststationer. Styrelsen för BORF fattade 2021-05-19 beslut om att föreslå
respektive kommun att tillsammans inleda en förstudie kring placering där Ale är prioriterad
i tid.
Ekonomisk bedömning
En förstudie kommer initialt ta interna resurser i anspråk. I det fall förstudien övergår i en
projektering kommer en kostnadskalkyl tas fram för förstudien och sedan långsiktigt en
investeringskalkyl för eventuell nybyggnation. Kostnader för förstudien i form av
medarbetartid belastar projektet, som om det inte leder till investering i
räddningstjänststation, kommer belasta kommunstyrelsen.
Invånarperspektiv
Ale kommun har hög tillväxt både avseende invånare och näringsliv. Kommunen har
skyldigheter att bedriva räddningstjänst vilket innebär förebyggande aktiviteter, rådgivning
och räddningsinsatser som rör invånare, besökare och näringsliv. Kommunen ska planera
verksamheten så att den täcker behovet nu och i framtiden. Kommunen ska ha ett
handlingsprogram där målet för verksamheten, risker inom kommunen samt förmågan att
genomföra insatser ska framgå.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunens ansvar för räddningstjänst framgår av lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
En förstudie avseende behovet av räddningstjänststation ska genomföras i samarbete mellan
ägarkommunerna Ale och Kungälv där Ale är prioriterat i tid. Förstudien ska innehålla
underlag i form av behovsbeskrivning, lokaliseringsutredning, samt beskrivning av samband
avseende utryckningstider, samordning med övriga verksamheter samt logistik i relation till
övriga närliggande kommuner.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att en förstudie är ett nödvändigt underlag för ett eventuellt beslut om
projektering och byggnation av ny räddningstjänststation i Ale. En viktig del är att se över en
geografisk helhet där närliggande kommuners lokalisering och utryckningsförmåga är en del
av beslutsunderlaget.
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Sammanfattning
Uppdraget (diarienummer 2019-000143-4070) som denna rapport syftar till att hantera har getts
till förbundschefen av förbundets direktion (diarienummer: 2019-000012-4010). Uppdraget
grundar sig i en tidigare utredning ”långtidsstrategi för Bohus räddningstjänstförbund” samt de
förändringar som pågår kring samarbetet kring Gränslös räddningstjänst. Detta innebär ett
djupare samarbete mellan räddningstjänster inom Göteborgsregionen (GR), vilket medför helt
andra förutsättningar för Bohus Räddningstjänstförbunds (BORF) uppdrag och verksamhet. För
att vi som räddningstjänst ska kunna möta olyckor och uppdrag på ett effektivt sätt framöver
krävs att vi också är proaktiva. Denna rapport är en del av detta arbete och syftar till att se över
de behov som kan komma i framtiden.
Denna rapport syftar till att ge en förståelse för nuvarande strukturs fördelar och utmaningar sett
utifrån framtida förutsättningar att utföra räddningstjänstens hela uppdrag. Med detta som grund
ska projektet även ge möjliga lösningar avseende placering av brandstationer, antal brandstationer
samt bemanningstyp inom förbundet. Målet är att ge ett förslag till lösning avseende placering av
brandstationer, antal brandstationer samt bemanningstyp inom, förbundet. Detta ska arbetas
fram utifrån förbundets totala uppdrag kopplat lokalt, regionalt och nationellt samt säkerställa
förbundets förmåga att utföra dessa uppgifter.
Räddningstjänstutredningen En effektivare kommunal räddningstjänst förutspår att räddningstjänsten i
framtiden kommer ställas inför större och mer komplexa händelser till följd av
klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Det innebär att räddningstjänsten i
större utsträckning kan komma behöva fokusera på svårare olyckor framöver. Intervjuer med ett
flertal aktörer inom räddningstjänsten tyder på att det finns en stor oro runt om i landet kring
rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap.
Både Ale och Kungälv är starkt expansiva kommuner med stor inflyttning, vilket medför flera
större infrastruktursatsningar samt förändringar i det befintliga samhället. De geografiska och
demografiska förutsättningarna förändras för de bägge kommunerna. Effekten av detta innebär
bland annat ett ökat antal räddningsinsatser. Den ökande larmfrekvensen ställer krav på
tillgänglighet av personal vilket redan idag är ett stort lokalt, regionalt samt nationellt problem när
det kommer till beredskapsformen räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Därtill krävs ökad
arbetstid i form av övning och utbildning för att möta de risker som utvecklas i samhället och
även för att hålla sig uppdaterad avseende teknisk utrustning. Kraven ökar samtidigt att utföra
räddningstjänstens övriga uppdrag såsom information, utbildning, rådgivning, tillsyn etcetera.
I dagsläget har det inte framkommit något som tyder på att BORF:s RIB-stationer inte klarar av
att hantera de larm som uppstår. Statistik från Nol och Surte station visar på att antalet
avvikelsetimmar är stort och vid flera tillfällen har organisationen inte lyckats hålla
minimibemanning för respektive station. Förbundets RIB-stationer och personal är en väsentlig
del av organisationen och är en förutsättning för att kunna möta framtiden. RIB är en effektiv
organisationsform som gör den värdefull att fortsätta bemanna. En fortsatt utökat arbete för att
rekrytera ny räddningstjänstpersonal i beredskap måste fortsätta, men kommer sannolikt endast
lösa delar av de utmaningar vi står inför. Både befolkningsökningen och ökat antal larm i Ale
kommun visar på att det krävs en förstärkt beredskap för olyckor. Att komplettera RIBorganisationen med heltid är ett stort steg som medför ett antal olika aspekter. Denna process
måste därför ske stegvis.
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Nomenklatur
Anspänningstid

Tiden från larm till att enheter börjar åka mot olyckshändelsen

BORF

Bohus Räddningstjänstförbund

CIP

Civil insatsperson

FIP

Första insatsperson, första anländande person på en olycksplats

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut

GR

Göteborgsregionen

Insatsplan

Dokument som beskriver viktiga förutsättningar vid en eventuell
räddningsinsats

Insatstid

Den totala tiden från larm till att insatsen påbörjas

Körtid

Tid att förflytta sig med fordon från brandstation till skadeplats

LBE

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

RCB

Räddningschef i beredskap

RIB

Räddningstjänstpersonal i beredskap, personal med annan
huvudsaklig anställning

SGI

Sveriges geologiska institut

SMHI

Sveriges metrologiska och hydrologiska institut
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En bemanning bestående av ett befäl och fyra brandmän
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Bakgrund
Både Ale och Kungälv är starkt expansiva kommuner med stor inflyttning. Detta medför också
flera större infrastruktursatsningar samt förändringar i det befintliga samhället. Därmed förändras
både de geografiska och demografiska förutsättningarna för de bägge kommunerna. Effekten av
förutsättningarna innehåller förstås fler parametrar med exempelvis ett ökat antal operativa
räddningsinsatser. Den ökande larmfrekvensen ställer krav på tillgänglighet av personal vilket
redan idag är ett stort lokalt, regionalt samt nationellt problem när det kommer till
beredskapsformen räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).
Därtill krävs ökad arbetstid i form av övning och utbildning för att möta de risker som utvecklas i
samhället och även för att hålla sig uppdaterad avseende teknisk utrustning. Kraven ökar
samtidigt att utföra räddningstjänstens övriga uppdrag såsom information, utbildning, rådgivning,
tillsyn etc.
Ett djupare samarbete mellan räddningstjänster inom GR, medför helt andra förutsättningar för
Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) uppdrag och verksamhet. För att vi som räddningstjänst
ska kunna möta olyckor och uppdrag på ett effektivt sätt framöver krävs att vi också är proaktiva.
Denna rapport är en del av detta arbete och syftar till att se över de behov vi tror oss se i
framtiden.

Syfte
Rapporten syftar till att ge en förståelse för nuvarande strukturs fördelar och utmaningar sett
utifrån framtida förutsättningar att utföra räddningstjänstens hela uppdrag.
Med detta som grund ska projektet även ge möjliga lösningar avseende placering av
brandstationer, antal brandstationer samt bemanningstyp inom, förbundet.

Mål
Uppdraget (diarienummer 2019-000143-4070) som denna rapport ska hantera har getts till
räddningschef/förbundschefen av förbundets direktion (diarienummer: 2019-000012-4010).
Uppdraget grundar sig i en tidigare utredning ”långtidsstrategi för Bohus
räddningstjänstförbund” samt de förändringar som pågår kring samarbetet Gränslös
räddningstjänst (Kungälv kommun, 2017).
Målet är att ge ett förslag till lösning avseende placering av brandstationer, antal brandstationer
samt bemanningstyp inom, förbundet. Detta ska arbetas fram utifrån förbundets totala uppdrag
kopplat till såväl lokalt, regionalt samt nationellt och säkerställa förbundets förmåga att utföra
dessa uppgifter. Till förslaget har även en tidsplan för genomförandet lagts till.
Rapporten innehåller även en ekonomisk del vilken redovisar den bedömda kostnaden för olika
delar av förslaget.

Avgränsningar
Rapport beskriver främst BORF:s förutsättningar med hänsyn till de regionala och nationella
förutsättningarna. Dock är detta ingen garanti att andra aktörer också arbetar med
utvecklingsprojekt som kan förändra förutsättningar för detta arbete. Därmed är det viktigt att de
av rapportens förslag som avses att implementeras också förankras tydligt hos omkringliggande
organisationer.
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Framtidens räddningstjänst
Under kapitlet beskrivs de framtida förutsättningar och utmaningar som har identifierats för
räddningstjänstens arbete och organisation. Beskrivningarna är både allmänna och har en större
eller mindre grad av påverkan på räddningstjänsten. Det är därför viktigt att sätta dessa
förutsättningar i den kontext som BORF verkar.

Demografi
Befolkningen ökar i Sverige och världen. Detta gäller även Kungälv och Ale kommun. Om
utvecklingen fortsätter enligt den prognos som finns i dagsläget kommer förbundet att passera
100 000 invånare inom en överskådlig framtid, förmodligen strax efter 2030 (Kungälvs kommun,
2018, s. 9) (Ale kommun, 2018, s. 15).
Omflyttningen av folk, förändringen i demografisk och ekonomisk tyngdpunkt medför stora
konsekvenser för såväl landsbygd som storstad. För glesbygden innebär förändringarna
utmaningar att hinna fram och att hitta personal, inte minst RIB. För att möta dessa utmaningar
finns både nya samverkansformer och tekniska lösningar att tillgå. Risken är att kostnaderna för
ett fungerade brandförsvar i framtidens kan bli avsevärt mycket dyrare på grund av ökat behov av
mer avancerad teknik (Kairos Future AB, 2016, ss. 71-72).
För att uppfylla sitt ansvar enligt LSO om att räddningsinsatser ska genomföras likvärdigt och på
ett effektivt sätt över hela landet har Västra Sörmlands Räddningstjänst, ett kommunalförbund
mellan Vingåker och Katrineholms kommuner, startat ett projekt med så kallade Civila
insatspersoner (CIP) i kommunernas ytterområden. Frivilliga personer som bor eller ofta finns
inom ett område har anmält intresse att medverka som CIP. De utbildas med inriktning på första
åtgärder vid brand och första hjälpen. Målsättningen är att några av dem oftast finns i området
och då kan göra en första insats i väntan på räddningstjänsten. Beroende av olyckans art och hur
långt den framskridit eller utvecklats så kan en första tidig insats ha helt avgörande betydelse för
händelsens utgång. Dessa personer förväntas även ha mycket god lokalkännedom och kan även
fungera för vägvisare för räddningsstyrkan. CIP larmas ut via SMS samtidigt som
räddningstjänstens enheter larmas då någon ringer 112 gällande en olycka eller ett hjärtstopp där
tidsaspekten är avgörande. En CIP bör inte larmas i ett område som innebär att dennes tid till
olycksplatsen överstiger 5–10 minuter (Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2019). En annan
organisationsform är att etablera så kallade brandvärn på en redan befintlig brandstation. Detta
innebär att personalen inte har någon beredskap men utbildas för att kunna agera vid vissa typer
av olyckshändelser. Detta kan vara fördelaktigt i områden med långa insatstider samt vid
resurskrävande insatser.
På senare år har så kallade ”utanförskapsområden” blivit allt mer påtagligt där få har fasta jobb
och samhällets auktoritet i vissa fall är satt på undantag. Att bygga förtroende och kontaktnät är
en nyckel för hela samhället, inte minst för räddningstjänsten. Om det inte finns respekt och
tilltro till polis och räddningstjänst får andra grupperingar makten, till skada för både invånare
och landet som helhet (Kairos Future AB, 2016, s. 34).
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Risker i framtiden
En ökad befolkningsmängd innebär ett ökat antal händelser för räddningstjänsten (Bohus
räddningstjänstförbund, 2019). Personer har även en högre tendens att röra på sig idag, vilket
bidrar till ökad risk för olyckor exempelvis i samband med transport. Även om antalet olyckor
ökar, minskar generellt mängden allvarliga konsekvenser till följd av dessa olyckor. Vägar och
bilar blir säkrare vilket leder till mindre konsekvenser vid trafikolyckor. Nationell statistik från
Transportstyrelsen visar att antalet bilar på vägarna har ökat sedan 1950, men att antalet olyckor
per 100 000 bilar minskat, se röd linje i Figur 1 nedan. Antalet döda i trafiken per 100 000
invånare har minskat med en variation från 17 till 2,7 döda per 100 000 invånare, se Figur 1
nedan (Transportstyrelsen, 2019).

Statistik döda i trafiken 1950-2016
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Figur 1. Diagram som visar antalet döda i trafiken i Sverige sedan 1950. Statistiken är uppdelad i döda per antal 100 000 bilar och
per 100 000 invånare.

Förbundsområdet innefattar Göta älvs och Nordre älvs dalgångar, områden som på grund av
stora mängder kvicklera är ett av Sveriges mest skredutsatta områden (Bohus
räddningstjänstförbund, 2019). Flera stora skred har skett i modern tid. Regeringen har gett
Sveriges Geologiska Institut (SGI) uppdrag att kartlägga skredriskerna längs hela Göta älv
inklusive Nordre älv mot bakgrund av behoven att i framtiden hantera ökade flöden i
älven. Arbetet har visat att det inom Göta älvdalen finns många områden med hög skredrisk för
dagens förhållanden och att riskerna kommer att öka i ett förändrat klimat. Klimatförändringen
innebär att omkring 25 % av de kartlagda områdena kommer att få en högre risknivå fram till år
2100 om inga åtgärder vidtas. Älvängens industriområde samt områdena kring Kexfabriken och
Fars Hatt i Kungälv är enligt SGIs kartering områden med hög skredrisknivå där
både sannolikhet och konsekvens för framtida skred har uppskattade höga värden (Sveriges
Geologiska Institut, 2018).
Enligt beräkningar genomförda av SMHI kommer extremt väder att bli vanligare i Europa i
framtiden. Skyfall och värmeböljor kommer inträffa oftare och med högre intensitet. Studier visar
att den totala mängden nederbörd kommer att minska långsiktigt, men att extrem nederbörd
kommer att öka både i frekvens och intensitet (SMHI, 2017). Ökade regnmängder leder till ökat
flöde i Göta älv och Nordre älv och bidrar därmed till ökad risk för ras och skred. Fler skyfall ger
även större risk för översvämningar. Längre torrperioder och högre temperaturer kan också leda
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till långvariga och resurskrävande insatser i form av skogsbränder. I Bohus
räddningstjänstförbund så har det statistiskt skett större skogsbränder med ungefär 10 års
intervall (Bohus räddningstjänstförbund, 2019). För att minska vår effekt på klimatet sker en
omställning bort från fossila bränslen i så stor utsträckning som möjligt. Även denna omställning
innebär nya risker för räddningstjänstens arbete. Hus som själva producerar stora mängder el och
lagrar den blir vanligare. Det räcker inte längre att stänga av ingående ström till en byggnad för att
kunna arbeta säkert. Bilar med batterier eller bränsleceller med vätgas beter sig på andra sätt än
dagens bensin- och dieseldrivna fordon vid en trafikolycka (Kairos Future AB, 2016, s. 71).
Även byggbranschen utvecklas i ett försök att minska dess klimatpåverkan. Enligt en studie
genomförd av Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier är
klimatbelastningen lika stor i byggprocessen som vid drift av huset under 50 år när det gäller ett
flerbostadshus av betong. Av denna anledning är det viktigt att uppmärksamma klimatfrågan i
byggprocessen (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014, s. 7). Detta leder till förändringar,
både under uppförandet av nya byggnader och energianvändning under dessa byggnaders livstid.
Räddningstjänsterna har svårigheter att följa med i vad som händer gällande utvecklingen av nya
byggnadsmaterial och nya byggnadsmetoder (RISE, 2019, s. 38). Att exempelvis bygga i lättare
byggnadsmaterial, exempelvis trä och brännbar isolering, innebär andra förutsättningar för
räddningstjänsten i händelse av brand. Nya träprodukter och byggtekniker gör det möjligt att
bygga stora och höga trähus vilket påverkar räddningstjänstens möjligheter att förlita sig på det
inbyggda byggnadstekniska brandskyddet, jämfört med en liknande konstruktion betong. I
infästningar och förband mellan byggnadsdelar finns det svagheter vad gäller brandsäkerhet och
lite kunskaper om hur de reagerar vid brand. Räddningstjänsterna i Sverige är bland de bästa i
världen på att släcka rumsbränder, men är inte lika väl utrustade för att hantera
konstruktionsbränder (Brandskyddsföreningen, 2019).
Det byggs byggnader idag som förlitar sig mer på inbyggda tekniska system för att upprätthålla
byggnadens brandskydd jämfört med tidigare byggnationer. Exempelvis används ofta mekaniska
fläkt i drift-system för evakuering av brandgaser i nyare byggnader. Det finns en oro hos
räddningstjänster idag att byggnaders och anläggningar har blivit för komplexa att dess tekniska
lösningar är svåra att hantera under stress vid en verklig brandsituation och att det blir för svårt
för alla inom räddningstjänsten att ha specialiserad kunskap om denna teknik (RISE, 2019, s. 39).

Framtida uppdrag för räddningstjänsten
I den framtidsstudie inför år 2030 som MSB låtit Kairos Future AB ta fram konstateras att
räddningstjänsten står inför ett stort antal utmaningar kopplat till organisationens framtida
uppdrag. Några av de utmaningar som förväntas bli tuffast att lösa är:
•
•
•
•
•
•
•

Att kombinera operativt och förebyggande arbete i samma organisation.
Att klargöra vad som ska ingå i uppdraget.
Att kombinera ett närmande till hela samhället och samtidigt utgöra spetskompetens.
Att förändra sin personalsammansättning för att mer spegla samhällets.
Att uppfattas som värdefull ur den kommunala ledningens perspektiv.
Att utöka samspelet med medborgare i form av frivilliga, både i traditionella och nya
organisationsformer.
Att klargöra sin roll inom civilt försvar (Kairos Future AB, 2016, ss. 74-75).
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Räddningstjänstutredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54, s. 13) förutspår
att räddningstjänsten i framtiden kommer ställas inför större och mer komplexa händelser till
följd av klimatförändringar, attentat och ett mer sårbart samhälle. Det innebär att
räddningstjänsten i större utsträckning kan komma behöva fokusera på svårare olyckor med
potentiellt dödlig utgång framöver.
Som nämnts i föregående avsnitt innebär klimatförändringarna att räddningstjänsten står inför ett
flertal nya risker och utmaningar i sitt framtida arbete. Framtidsstudien (2016, s. 71) som tagits
fram av Kairos Future AB på uppdrag av MSB ställer sig frågande till om räddningstjänsten idag
har rätt kompetens för att vara den aktör som sammanför klimatprognoser, meteorologiska
analyser, stadsplanering och byggande till en klok helhet. Klarar dagens organisation att, om så
skulle behövas, skaffa sig den kompetens som kommer att krävas? Går den att kombinera med
dagens bemanning? Vad gäller hantering av större olyckor med potentiellt stort skadeutfall till
följd av klimatförändringar är räddningstjänsten dåligt förberedd för att kunna hantera dessa.
Enligt räddningstjänstens gällande handlingsprogram ska förbundet ha en beredskap även för
analyserade sällanhändelser, som exempelvis skred (Bohus Räddningstjänstförbund, 2015). Ett
operativt mål är formulerat att förbereda för att starta upp och leda räddningsinsatser i
skredområden samt tillsammans med kommunerna, myndigheter och andra aktörer bidra till att
förebygga större skred. Målet innebär att organisationen internt ska använda kunskaperna till att
vässa uppstarten av den egna insatsen och ledning av större skredhändelser (Bohus
Räddningstjänstförbund, 2015). Ett projekt gällande hantering av skredhändelser är uppstartat,
men målet är ännu inte uppfyllt och flyttas med till räddningstjänstens nya handlingsprogram
som ska gälla från och med år 2020.
Teknikutvecklingen fortsätter att förändra förutsättningarna för både företag och samhälle. Även
räddningstjänsten påverkas av denna utveckling. En mängd nya tekniker kan vara mycket
användbara i räddningstjänstens arbete och andra kommer att göra arbetet mer besvärligt. För att
hantera framtidens teknikutmaningar krävs en förmåga att följa utvecklingen, tidigt värdera vilka
tekniker som kommer att vara till hjälp och vilka som kommer att bli till problem och sedan
snabbt ta fram metoder, strategier och kompetens för att möta hoten och ta till vara på
möjligheterna. Detta är en utmaning för räddningstjänsten idag (Kairos Future AB, 2016, s. 72).
Behovet av teknik- och metodutveckling inom räddningstjänsten är stort. Den största
anledningen är den generella, och snabba, teknikutvecklingen i samhället. I takt med att samhället
utvecklas, den urbana miljön blir allt mer komplex och fordonen utformas med alternativa
energibärare behöver räddningstjänsten och räddningstjänstens utrustning utvecklas i samma takt
(RISE, 2019, s. 30).
Förutom att hantera olyckor när de inträffar har räddningstjänsten ett uppdrag att arbeta
förebyggande mot olyckor enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär bland
annat att räddningstjänsten ska utbilda allmänheten, ansvara för rådgivning, genomföra tillsyner
enlig lag om skydd mot olyckor, genomföra tillsyner och hantera tillståndsärenden enligt lag
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara samt svara på remisser från kommunerna gällande
plan- och byggfrågor och serveringstillstånd. I framtiden spår räddningstjänstutredningen att det
kommer behöva bedrivas mer förebyggande arbete. Utredningen menar att räddningstjänsten
borde fokusera mer på olyckor generellt i samband med sitt förebyggande arbete, inte enbart
risker med koppling till brand. Tillsynsverksamheten bör utökas och styras mot de områden där
det finns ökad risk för dödsolyckor (SOU 2018:54, ss. 120-123). Under de senaste åren har
räddningstjänsternas sätt att genomföra tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor förändrats.
Tidigare var så kallade mjukisprotokoll, alltså ett dokument som egentligen helt saknar juridisk
grund med krav på åtgärder, vanliga efter en tillsyn av räddningstjänsten Enligt
räddningstjänstutredningen bör målet vara att alla krav på åtgärder istället ska framföras via
förelägganden. Tillsynsärenden som föranleder föreläggande bör även innebär krav på återbesök
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för uppföljning i de flesta fall (SOU 2018:54, s. 117). Detta innebär att ett tillsynsärende idag
generellt tar längre tid att genomföra jämfört med hur det sett ut tidigare. Historiskt sett är antalet
genomförda tillsyner det enda mätverktyg som används för att mäta effektiviteteten av
räddningstjänstens förebyggande arbete.
Framtidens räddningstjänst står inför flera utmaningar när det gäller rekrytering. För att möta
lagstiftarens krav på förebyggande arbete krävs en något annorlunda bakgrund än vad som
tidigare varit vanlig inom räddningstjänsten. Samma sak gäller kraven på att kommunicera med
människor från andra kulturer och språk. Behoven att bättre spegla samhället som helhet ställer
också krav på utveckling av räddningstjänsten. Till detta kommer utmaningarna att över huvud
taget kunna rekrytera personal i de mer glest befolkade delarna av landet. I samband med den
förstudie MSB beställt av Kairos Future AB genomfördes intervjuer med ett flertal
räddningstjänster i Sverige. Enligt rapportskrivarna är rekryteringen av RIB-anställd personal ett
av de största orosmomenten på räddningstjänster runt om i landet (Kairos Future AB, 2016, ss.
73-74).
Antagonistiska händelser, pågående dödligt våld, social oro och höjd beredskap är idag ämnen
som diskuteras mer frekvent än tidigare, speciellt vad gäller räddningstjänstens roll och uppdrag i
sådana händelser. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har räddningstjänsten ytterligare
uppgifter utöver de som de normalt utför i händelse av höjd beredskap (SOU 2018:54, s. 85).
Ovan nämnda situationer leder med stor sannolikhet till stora skadeutfall och ställer krav på
rutiner vilka inte finns inarbetade i räddningstjänstens sätt att arbeta idag, på samma sätt som
händelser räddningstjänsten hanterar på mer vardaglig basis. Räddningstjänst, tillsammans med
polis och ambulanssjukvård, måste arbeta mer aktivt med att bli en del av hela samhället. För
detta krävs både förändringar inom räddningstjänsten och i hur arbetet med att bygga förtroende
med de medborgare organisationen betjänar (Kairos Future AB, 2016, s. 47).

Höjd beredskap
Omvärlden har blivit allt mer hotfull genom flera internationella konflikter. Detta har resulterat i
att allt fler har lyft fram räddningstjänstens roll i det civila försvaret. Vid händelse av höjd
beredskap eller en eventuell krigssituation har räddningstjänsten en viktig roll för att skydda den
civila befolkningen (Kairos Future AB, 2016). De skyldigheter kommunen har enligt 8 kap. 2 §
LSO säger är följande:
”I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig skall kommunens
organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, utöver vad som i övrigt framgår av denna lag, ansvara för
1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel,
3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall kunna fullgöras.
Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall under samma tid delta i åtgärder för första hjälp
åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.
Vad som gäller vid kommunal räddningstjänst skall gälla även när personalen inom kommunens organisation för
räddningstjänst utför uppgifter enligt första och andra styckena.”
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Vilka konsekvenser detta får för räddningstjänsten är svårt att svara på. Men för att återta
förmågan till civilt försvar har FOI beskrivit fyra typfall med olika händelseförlopp och
konsekvenser. MSB har därefter tillsammans med Försvarsmakten bestämt att typfall 4 ska
fullgöra funktionen som gemensamma planeringsförutsättningar för aktörernas planering inför
höjd beredskap. Typfall 4 innebär ett angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning
mot viktiga områden i Sverige. Angreppet beskrivs inledas med en våg av fjärrstridsmedel och
sabotagegrupper. Cyberattacker sker mot viktiga funktioner. Mål är i huvudsak militära baser,
reservbaser och försvarets ledningsorgan. Men ett mindre antal insatser görs även mot civil
infrastruktur av särskild betydelse som el, tele och väg/järnväg. Den stora omfattningen av
angreppet i kombination med överraskning skapar stora utmaningar i att värna civilbefolkningen.
Behov uppstår av att evakuera befolkning från ett stort antal platser samtidigt. Den centrala,
regionala och lokala ledningen kommer bli mycket krävande och viktiga samhällsfunktioner
kommer belastas. Total förfluten tid från angreppets inledning till när ultimatumet löper ut är tre
dygn. (Totalförsvarets forskningsinstitut, 2014)

Organisation
Framtiden kommer kräva flexibilitet från räddningstjänsten då vi inte kan veta med säkerhet vilka
risker och händelser vi kommer möta framöver. Därför behöver räddningstjänsten vara
anpassningsbar gällande både kompetens och organisationsstruktur.
De nya förutsättningarna för bemanning och rekrytering i glesbygdsområden, som har bidragit till
exempelvis utvecklingen av FIP-enheter (första insatsperson) har också skapat nya behov av
utrustning för bedömning av brandens förlopp och möjligheter till en första insats. För en första
styrka med låg bemanning kan innovativ, men säker, teknik och metodik vara det som möjliggör
en insats, medan samma teknik för en fullt bemannad heltidsstyrka kan effektivisera en redan
möjlig insats (RISE, 2019, s. 30). Det är vanligtvis den deltidsanställda RIB-personalen som åker
FIP i de organisationer som använder denna funktion idag. För att öka räddningstjänstens
flexibilitet hade det varit en möjlighet att låta heltidspersonalen åka i mindre grupperingar än den
traditionella enhet beståendes av ett befäl och fyra brandmän som är någon sorts standard idag.
Den heltidsanställda organisationen skapar en trygghet och andra möjligheter att öva och skaffa
sig erfarenhet som deltidsorganisationen saknar i och med att den gruppen splittras efter avslutad
händelse. Här finns inspiration att hämta från våra kollegor i polis och ambulans som allt som
oftast åker två och två.

Ledning
Den räddningstjänstutredning som presenterades 2018 i betänkandet En effektivare kommunal
räddningstjänst pekar på vikten av ökad samverkan mellan kommuners
räddningstjänstorganisationer, framför allt vad gäller ledning av räddningstjänst. Vid medelstora,
komplicerade eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser är det många kommuner som har
för små organisationer för att själv klara insatserna. Därför behövs en utvecklad samverkan som
är etablerad i vardagen (SOU 2018:54, s. 18). Bohus Räddningstjänstförbund har sedan 2018
arbetat för en sådan struktur tillsammans med övriga räddningstjänster i Göteborgsregionen, det
så kallade GR-samarbetet. Från och med oktober 2019 har Bohus Räddningstjänstförbund, Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda, Räddningstjänsten
Öckerö (har vid rapportens färdigställande inte gått in i samarbetet) samt Räddningstjänsten
Storgöteborg att ingå en samverkan som bland annat innebär att ledningsresurser ska kunna delas
fritt inom regionen. Sedan 2018 har samtliga räddningstjänster inom regionen larmats ut av
Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral. Räddningstjänsterna i regionen har sedan
tidigare haft avtal med att hjälpa varandra inom vissa områden i närheten av kommungränserna. I
samband med att GR-samarbetet utökas under 2019 antas antalet händelser för Bohus
Räddningstjänstförbund öka något jämfört med tidigare, särskilt utanför det egna förbundets
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område. Samarbetet är bara påbörjat och har stor utvecklingspotential. Redan nu finns det
gemensamma instruktioner för den operativa verksamheten. I framtiden kan fler gemensamma
instruktioner skapas för att förbättra samarbetet och servicen för medborgarna inom GRregionen.
Det är viktigt med en tydlig ledningsorganisation för räddningstjänstverksamheten och för
räddningsinsatser. Enligt räddningstjänstutredningen behöver regleringen av räddningschefens
och räddningsledarens uppgifter och befogenheter förtydligas. Befogenheterna vid kommunala
räddningsinsatser bör fördelas på befäl genom ett flexiblare system än i dag. Fördelningen av
befogenheter kan åstadkommas genom att ett nytt begrepp införs i lagen: räddningsledning. Med
räddningsledning menas de befattningshavare som leder räddningstjänstverksamheten och de
enskilda räddningsinsatserna. Det kan alltså vara flera personer som utövar de aktuella
befogenheterna. Det ska vara räddningschefen som beslutar för räddningsledningen, men
befogenheterna ska kunna regleras och vidaredelegeras till personer som är behöriga att vara
räddningsledare (SOU 2018:54, ss. 159-165).

Utförare och arbetssätt
I dagsläget bedrivs räddningstjänstorganisationen i Ale och Kungälvs kommuner som ett
kommunalförbund. Som nämnts i avsnittet ovan anser räddningstjänstutredningen att flera
räddningstjänstorganisationer bör samordna sin operativa ledning för att bättre kunna hantera
större och flera samtidigt pågående händelser (SOU 2018:54, s. 18). Utredningen har övervägt om
samverkan mellan kommuner bör åstadkommas genom en tvingande reglering för kommunerna
att ingå i gemensamma räddningstjänstorganisationer med ny geografisk indelning. Bör
huvudmannaskapet i sådant fall fortsatt vara kommunalt? Med tanke på principen om det
kommunala självstyret, anser utredningen att kommunerna så långt som möjligt själva ska få
bestämma formerna för sin verksamhet och att framtidens räddningstjänst fortsatt bör bygga på
befintliga samverkansstrukturer (SOU 2018:54, ss. 175-176). En enkät som genomförts i
samband med Framtidsstudien år 2030 (2016, ss. 67-69) visar att en huvudman som utgörs av flera
kommuner i samverkan anses vara det mest troliga och mest önskvärda alternativet hos
merparten av de tillfrågade. När det gäller den framtida önskvärda huvudmannen finns även en
större grupp svaranden som anser att staten borde ta över huvudmannaskapet.
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Bohus Räddningstjänstförbund statistik och
demografiska/geografiska förutsättningar
Olyckshändelser och befolkningsmängd
År 1995 övergick Kungälv kommun ifrån en deltidsorganisation till en heltid- och
deltidsorganisation. Då statistiken kring antal larm räddningstjänsterna åker på tidigast finns från
år 1998 används denna som referenspunkt. Enligt Figur 2 bodde det cirka 37 000 människor i
kommunen tre år efter att Kungälv kommun införde en heltidsorganisation (1998). Samma år
bodde det cirka 25 000 människor i Ale kommun. År 2018 har Kungälv kommuns befolkning
ökat till cirka 45 000 människor medan Ale kommuns befolkning ökat till cirka 30 000 människor
vilket motsvarar en ökning av cirka 22 % respektive 20 % från år 1998 (SCB, 2019). Enligt
Kungälv kommuns befolkningsprognos går det att utläsa att det kommer bo cirka 55 000
invånare i kommunen år 2027 vilket är en ökning på cirka 22 % från år 2018 (Kungälvs kommun,
2018). Detta antal kommuninvånare har här antagits till år 2029 för att kunna jämföra med Ale
kommuns befolkningsprognos. Ale kommuns befolkningsprognos visar att det kommer bo cirka
40 000 invånare år 2029 vilket är en ökning på cirka 30 % från år 2018 (Ale kommun, 2019).
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Figur 2: Faktisk befolkningsmängd samt befolkningsprognos för Ale- och Kungälvs kommun.

Figur 3 visar antal händelser som resulterat i ett uppdrag från räddningstjänsten. Den visar även
antal händelser där automatlarm utan brandtillbud inte är medräknat. De heldragna, vertikala
linjerna markerar årtal då rapporteringen av räddningstjänstens händelserapporter har ändrats.
Innan och efter dessa årtal kan statistiken variera på grund av att rapporteringen förändrats. År
1998 används som referenspunkt och då hade Kungälv kommun 371 händelser som
räddningstjänsten larmats på jämfört med 130 händelser i Ale kommun. År 2018, alltså 20 år
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senare, hade Kungälv kommun 536 händelser som räddningstjänsten larmats på jämfört med 347
händelser i Ale kommun. Detta betyder att en ökning har skett sen år 1998 på cirka 44 % i
Kungälv kommun samt cirka 167 % i Ale kommun, som även snart har nått upp i samma antal
händelser som Kungälv kommun år 1998. Vid totalt antal händelser där automatlarm utan
brandtillbud inte är medräknat hade Kungälv kommun 239 händelser som räddningstjänsten
larmats på jämfört med 113 händelser i Ale kommun. År 2018 hade Kungälv kommun 399
händelser som räddningstjänsten larmats på jämfört med 281 händelser i Ale kommun. Detta är
en ökning i Kungälv kommun på cirka 67 % och i Ale kommun cirka 149 % som redan har
överstigit det antal händelser Kungälv kommun hade år 1998. (Daedalos, 2019)
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Figur 3: Antal inträffade händelser i Ale- respektive Kungälvs kommun som resulterat i ett larm till räddningstjänsten.

År 2018 hade Kungälv kommun 11,9 inträffade händelser per 1000 invånare jämfört med 11,2 i
Ale kommun. Används detta värde så kan det beräknas ett antagbart händelseantal år 2029
beroende på befolkningsmängd, se Figur 3. Men en ökning på 15 000 människor i kommunerna
kommer Kungälv kommun ha cirka 714 händelser där räddningstjänsten larmas medan Ale
kommun kommer ha cirka 515 händelser. Kungälv kommun kommer ha cirka 655 händelser och
Ale kommun cirka 459 händelser där räddningstjänsten larmas vid en ökning på 10 000
människor i kommunerna. Vid en ökning med 5000 människor i kommunerna kommer Kungälv
kommun ha cirka 595 händelser där räddningstjänsten larmas medan Ale kommun ha cirka 403
händelser. Underlaget för att få fram dessa händelser har varierat genom åren. 2005 gick
räddningstjänsterna över till att skriva insatsrapporter och 2015 övergick räddningstjänsterna till
att beskriva händelserapporter. Trots att innehållet i dessa underlag varierar bör de ändå vara
tillräckligt jämförbara när det kommer till antal händelser.
Det är svårt att avgöra när en heltidsorganisation är motiverad. Detta då de demografiska och
geografiska förutsättningarna har stor betydelse. Tidigare studie från räddningsverket visar att
antal olyckshändelser ökar vid ett större invånarantal. Detta medför att vid en befolkningsmängd
på 21 000 invånare så kan en heltidsorganisation motiveras ur ett kostnad/nyttoperspektiv.
Siffran är ett medelvärde ur kommuner med olika invånarantal. (Jaldell, 2004)
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Andel händelser över tid på dygnet och veckodagar
Undersöks Västra Götalands andel händelser fördelat på veckodagar så är det över 14 % som
sker varje vardag, se Figur 4. På helgdagarna minskar andel händelser till under
14 % mellan åren 2014 – 2018. Detta betyder att med en liten majoritet så sker de flesta
händelserna som räddningstjänsten larmas på vardagar. (MSB, 2019)
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Figur 4: Andel händelser i Västra Götaland fördelat på veckodagar mellan åren 2014 – 2018.

I Figur 5 kan det studeras vilka tider på dygnet som händelserna inträffar där räddningstjänsten
larmas i Västra Götaland. De timmar som andelen larm överstiger 5 % är mellan klockan 11:00 –
20:00 med en pik mellan klockan 17:00 – 18:00 på över 6 %. Efter klockan 18:00 börjar andelen
larm att minska och efter klockan 22:00 är andelen larm under 4 % fram till klockan 09:00 på
morgonen. (MSB, 2019)
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Figur 5: Andel händelser i Västra Götaland fördelat på tid på dygnet mellan åren 2014 – 2018.
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Kommuners olika räddningstjänstorganisationer
Operativ organisation
Figur 6 visar kommuner utan heltidsanställd personal som arbetar i räddningstjänstens
”utryckningstjänst”. Detta innebär människor som ägnar minst hälften av den totala arbetstiden
till detta operativa arbete. Det finns 49 kommuner i Sverige som inte har några heltidsanställda i
operativ tjänst och Ale kommun är en av dessa. Av dessa har Ale kommun näst flest
kommuninvånare, cirka 30 000. Kommunen utan heltidsanställd operativ personal med flest
kommuninvånare är Vellinge på cirka 35 000. Laholm- Lomma- och Staffanstorp ligger strax
efter Ale kommun på cirka 25 000 kommuninvånare. Statistiken är tagen från MSB:s årliga
uppföljning av kommunernas arbete enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Därefter
har varje räddningstjänstförbund granskats för att kunna avläsa vilka kommuner som har
heltidsanställda i operativ tjänst. (MSB, 2019)
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Figur 6: Kommuner utan heltidsanställd operativ personal och dess invånarantal år 2016 - 2018.

Ale

Figur 7 innehåller kommuner med 0,3 – 11 heltidsanställda i operativ tjänst. Ale kommun hör
inte hit, utan är placerat i diagrammet för att Ale kommun ska kunna jämföras med dessa
kommuner. Det är 37 kommuner som har detta antal heltidsanställda i operativ tjänst.
Östhammar kommun har flest kommuninvånare på cirka 22 000. Ale kommun har fler
kommuninvånare än någon annan kommun i denna kategori. (MSB, 2019)
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Figur 7: Kommuner med 0,3 -11 heltidsanställd operativ personal och dess invånarantal år 2016 - 2018.
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Vidare i Figur 8 studeras kommuner med 12 – 35 heltidsanställda i operativ tjänst. Totalt har 37
kommuner denna typ av organisation. Kungälv kommun är en av dessa, medan Ale kommun är
placerat i diagrammet för att kunna jämföras med dessa kommuner. 18 av dessa kommuner har
likt Ale kommun över 30 000 kommuninvånare där även Kungälv kommun ingår. (MSB, 2019)
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Figur 8: Kommuner med 12 - 35 heltidsanställd operativ personal och dess invånarantal år 2016 - 2018.

Undersöks befolkningsökningen i procent hos kommuner med 12 – 35 heltidsanställda i operativ
tjänst så kan slutsatsen dras att år 2017 och 2018 så har Kungälv- och Ale kommun haft de
största befolkningsökningarna på cirka 2 %, se Figur 9. År 2016 hade Ale kommun näst störst
befolkningsökning på cirka 2,5 %, efter Lilla Edets kommun, medan Kungälv kommun hade en
befolkningsökning på cirka 1,3 % likt de flesta andra kommunerna. Observera att urvalet i Figur
9 endast har med de kommuner som har högst befolkningsutveckling av tidigare jämförda
kommuner i Figur 8. (Kolada, 2019)
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Figur 9: Befolkningsutveckling hos kommuner med 12 – 35 heltidsanställda i operativ tjänst mellan år 2016 - 2018.
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Förebyggande organisation
Ale- och Kungälvs kommun är två starkt expansiva kommuner vilket betyder att byggnationerna
också ökar i antal. För räddningstjänsten innebär detta både en ökande belastning som
sakkunniga vid nybyggnationer i bygg- och planprocesser. Dessutom ökar beståndet av
verksamheter som omfattas av räddningstjänstens tillsyner.
Utifrån ett nationellt perspektiv finns ett behov av att öka arbetet med att förebygga brand, men
också andra risker. I detta tros räddningstjänsten kunna spela en ännu större roll. (SOU 2018:54)
Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för brandskydd i byggnader och anläggningar inom sitt
geografiska ansvarsområde. Det är förstås en omöjlighet att utföra tillsyn på alla byggnader under
ett år vilket inte heller är syftet. Räddningstjänstens tillsynsarbete syftar endast till att kontrollera
att ägare och nyttjanderättshavare tar sitt ansvar enligt 2 kap 2§ LSO. För att kunna prioritera rätt
typ av byggnader och anläggningar som behöver tillsynas finns det två delar att utgå ifrån. Det
ena är att prioritera skyddsvärda verksamheter, exempelvis skolor och vårdboenden, samt de
verksamheter som kan orsaka stora konsekvenser vid brand, exempelvis industrier. Detta kan
knytas an till de krav på skriftliga redogörelse som finns enligt 2 kap 3§ första stycket LSO.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift kring vilka
som omfattas av skriftlig redogörelse (MSB, 2003). Denna föreskrift innebär därför indirekt ett
ramverk för vilka typer av byggnader och anläggningar som räddningstjänsten borde tillsyna
kontinuerligt. I Sverige uppskattas antalet byggnader eller anläggningar som omfattas av skriftlig
redogörelse till 61 500 år 2016 (SOU 2018:54). Inom Ale och Kungälv kommun finns det ungefär
400 objekt som omfattas av skriftlig redogörelse i räddningstjänstens databas (Daedalos, 2019).
För tillfället görs tillsyner enligt Bohus räddningstjänstförbund tillsynsplan (Bohus
Räddningstjänstförbund, 2019). Skulle alla dessa tillsyner göras mot objekt som omfattas av
skriftlig redogörelse så skulle det ta ungefär 5-7 år att gå igenom beståndet. Dock finns det
ungefär ytterligare 700 objekt som i vissa falla behöver tillsynas (Daedalos, 2019). I
räddningstjänstutredningen finns det ett förslag på att ge MSB möjlighet att tydligare reglera vad
som ska tillsynas (SOU 2018:54).
Förutom det mer ”allmänna” tillsynsarbetet finns även ett nationellt mål från MSB om att minska
antalet döda i bränder. Detta mål har medfört ett antal forskningsprojekt som i sin tur har
utmynnat i olika kampanjer och åtgärdsförslag (MSB, 2010). En av dessa är att lägga ett större
fokus på bostäder i olika former för att tillse att brandskyddet är bra där. Exempel på åtgärder
från räddningstjänstens sida är att göra bostadstillsyner, tillsyn av radhusavskiljning och arbeta
med att anpassa brandskydd på individnivå för riskutsatta grupper i samhället.
Att bedöma hur mycket arbetskraft som behövs för att uppfylla de behov som finns inom det
förebyggande arbetet är svårt. Många gånger är det upp till varje räddningstjänst att själv sätta
ambitionsnivån. I Norge finns dimensioneringskrav kring förebyggandearbetet i lagstiftningen.
Detta innebär att för varje 10000 invånare ska det finnas en heltidsanställd person som arbetar
med förebyggande frågor. (DSB, 2003, s. 24)
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Demografiska förutsättningar
Enligt Tabell 1 kan det utläsas att år 2017 bodde 10 010 människor i Kungälvs kommun som
arbetade i kommunen medan 12 757 människor arbetade i en annan kommun. I Ale kommun
bodde 4753 människor som arbetade i kommunen medan 10 690 människor arbetade i en annan
kommun (SCB, 2019). Detta betyder att andelen människor som är mellan 18–65 år i Kungälvsrespektive Ale kommun, som kan arbeta som deltidsbrandmän under dagtid är cirka 44 %
respektive 31 %.
Tabell 1: Antal människor som jobbar i eller utanför Ales- och Kungälvs kommun.

2017
Bor och arbetar i kommunen

Kungälv
10 010

Ale
4753

%
Arbetar i en annan kommun
%

44
12 757
56

31
10 690
69

Studeras befolkningsprognosen för förbundets olika orter i Tabell 2, då Kungälv kommun har
delat in befolkningsutvecklingen i fokusområden enligt Figur 10 så kommer den största ökningen
ske runt Kungälvs stad (Kungälvs kommun, 2018). Det är även i detta fokusområde som den
största delen människor i kommunen bor. Procentuellt kommer fokusområdena Kärna och
Marstrand öka i samma utsträckning, medan Kode endast har en procentuell ökning på cirka 5 %.
Denna befolkningsprognos sträcker sig till år 2022.

Figur 10: fokusområden för befolkningsprognos i Kungälv kommun.
Tabell 2: Befolkningsprognos För Kungälv kommuns fokusområden fram till år 2022.

DELområden
Kungälvs stad
Kärna
Marstrand
Kode

Folkmängdsutveckling enligt prognosen
2017
2022
Förändring
30 549
35 820
5270 (ca 17 %)
4520
5140
620 (ca 14 %)
4369
5050
681 (ca 16 %)
4618
4840
220 (ca 5 %)
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Tabell 3 visar att orterna Nödinge och Älvängen både har den största befolkningsmängden och
den förväntade största befolkningsökningen fram till år 2029, över 60 %. (Ale kommun, 2019)
Tabell 3: Befolkningsprognos för Ale kommuns orter fram till år 2029.

DEL-områden
Surte
Bohus
Nödinge
Nol
Alafors
Starrkärr, Kilanda och Ryd
Älvängen
Skepplanda
Hålanda
Alvhem
Restförda

Folkmängdsutveckling enligt prognosen
2017
2029
Förändring
3102
3636
534 (ca 17 %)
3186
3551
365 (ca 11 %)
6067
9929
3862 (ca 64 %)
3484
4512
1028 (ca 30 %)
2057
2471
414 (ca 20 %)
1889
1948
59 (ca 3 %)
5476
8840
3364 (ca 61 %)
3204
3913
709 (ca 22 %)
1019
1021
2 (ca 0 %)
718
844
126 (ca 18 %)
21
21
0 (-)

Tät träbebyggelse
I Kungälv kommun finns det tät träbebyggelse både i centrala Kungälv i området kring Västra
gatan och ute på Marstrandsön, se Figur 11. Här finns även kulturhistoriskt värdefulla byggnader
vilket kan komplicera för räddningstjänsten vid en insats. Detta innebär att snabba och effektiva
insatser krävs av både fastighetsägare/nyttjanderättshavare samt av räddningstjänsten för att
förhindra stora person- och egendomsskador.
År 2015 inträffade en brand i tät träbebyggelse i Eksjö. Vid denna insats fanns det cirka 80
brandmän på plats samt en krävande ledningsorganisation. Bränder i tät träbebyggelse har snabba
och dynamiska händelseförlopp vilket kräver snabba åtgärder och mycket resurser. I Eksjö hade
åtgärder förberetts med både insatsplaner och larmplaner för trästaden. Detta för att med
brandtekniska åtgärder och med en snabb resursuppbyggnad kunna hantera dessa typer av
händelser (MSB, 2016).

Figur 11: Bild över Marstrandsön med tät träbebyggelse.
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Ale- och Kungälv kommuns översiktsplaner
Kungälv kommuns översiktsplan har en tidshorisont till år 2020 med en utblick mot år 2050.
Genom att titta på utblicken mot år 2050 kan det tydas vart bebyggelse kommer ske under denna
tidsperiod. Enligt översiktsplanen kommer huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och
verksamheter ske i Kungälv, Ytterby och Kareby. Visionen är en tätare centralort där dessa tre
orter ingår. Strax utanför detta område finns ett strategiskt utvecklingsområde som omfattar det
öppna landskapet mellan Rollsbo och det framtida Grokaremotet. (Kungälv kommun, 2012)
Utöver detta kommer det satsas på serviceorterna i kommunen, vilka är Kärna, Diseröd, Kode
och Marstrand. Satsningen sker genom bebyggelse av både bostäder och verksamheter. Tjuvkil
beskrivs som ett komplement till serviceorten Marstrand, men med möjlighet att Tjuvkil
utvecklas till en egen serviceort i framtiden. (Kungälv kommun, 2012)
Ale kommuns översiktsplan är inaktuell och en ny översiktsplan för hela kommunen förväntas
vara klar under år 2022. Idag är den politiska viljan att Älvängen och Nödinge ska prioriteras. En
fördjupad översiktsplan för Nödinge har godkänts av kommunfullmäktige. En fördjupad
översiktsplan planeras även för Älvängen (Sexton, 2019). Den fördjupade översiktsplanen för
Nödinge syftar till att på längre sikt verka för att Nödinge, Nol och Alafors växer samman.
Utgångspunkten för planeringen är att befolkningen i Nödinge förväntas vara drygt 10 000
invånare omkring år 2030 med en årlig befolkningstillväxt på 4-5 %. Tillväxttakten är anpassad
efter att Nödinge, som en av kommunens prioriterade huvudorter, bör ha en högre
befolkningsökning än kommunen som helhet. Tillväxttakten motsvarar ett utbyggnadsbehov på
ca 2000-2200 bostäder till år 2030. (Ale kommun, 2018)

Bemanning
Statistik över bemanningen för förbundets deltidsbrandstationer har samlats in under en längre
period, från 3 september 2018 till 2 juni 2019. Resultatet presenteras i Tabell 4. Utifrån denna
data dras slutsatsen att Nol och Surte står för de flesta avvikelsetimmarna. Antalet
avvikelsetimmar innebär statistik då räddningschef i beredskap (RCB) antingen fått ringa in
personal eller accepterat en lägre bemanning på aktuell station. Avvikelserna under
sommarmånaderna 2019 är inte medräknade här, utan redovisas separat i kommande diagram.
För Marstrand saknas statistik för perioden och i Kode resulterade det endast i 10
avvikelsetimmar.
Tabell 4: Avvikelsetimmar för förbundets deltidsbrandstationer under ett år.

Brandstation
Nol
Surte
Kode
Marstrand

Avvikelsetimmar [timmar]
483
201
10
-
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Mellan juni – augusti år 2019 har en noggrann uppföljning utförts för bemanningsavvikelser på
samtliga brandstationer. Figur 12 visar att under juli månad inträffade de flesta
avvikelsetimmarna. Augusti hade ett något mindre avvikelsetimmar på 285 timmar. Under juni
månad var det en betydligt mindre bemanningsavvikelse.

Antal avikelsetimmar, juni-augusti (v.25-32)
400

358

350
285

300
250
200
150
100

64

50
0
Juni Totalt

Juli totalt

Augusti totalt

Totalt antal avvikelsetimmar

Figur 12: Totalt antal avvikelsetimmar mellan juni-augusti år 2019.

Studeras antal avvikelsetimmar mellan brandstationerna kan slutsatsen dras att Nol och Surte står
för de flesta avvikelsetimmarna, se Figur 13. Nol hade totalt 276 avvikelsetimmar vilket
motsvarar cirka 39 % under perioden och Surte hade totalt 180 avvikelsetimmar vilket motsvarar
cirka 25 %. Kode och Marstrand hade nästan samma antal avvikelsetimmar på 120 respektive
124. Båda stationerna hade därmed cirka 18 % av avvikelsetimmarna.
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Figur 13: Avvikelsetimmar på brandstationerna mellan juni-augusti år 2019.

Marstrand
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Då de flesta avvikelsetimmarna sker på stationerna Nol och Surte har det studerats vilken typ av
beredskap personalen kan ha under dygnet, se Figur 14. Statistiken visar att av 26 personer i Nol
så kan sex personer ha beredskapen dygnet runt, 12 personer kan ha viss beredskap under dagtid
och åtta personer kan inte ha någon beredskap på dagen. I Surte med 18 personer så kan sex
personer ha beredskapen dygnet runt, sex personer kan ha viss beredskap under dagtid och sex
personer kan inte ha någon beredskap på dagen.
Nol
Beredskap dygnet runt
Viss beredskap dagtid
Ingen beredskap dagtid

30,8%

23,1%

Surte
Beredskap dygnet runt
Viss beredskap dagtid
Ingen beredskap dagtid

33,3%

33,3%

46,2%
33,3%

Figur 14: Beredskapsmöjlighet under dygnet för stationerna Nol och Surte. Denna statistik gällde den 9 oktober 2019.
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Körtidsanalyser
Figur 15 visar grannstationers insatstider utefter beräknade anspänningstider från 2015.
Anspänningstid är tiden brandmännen har på sig att transportera sig till brandstationen efter att
larmet har kommit på sin sökare. Insatstiden är anspänningstiden plus körtiden det tar att ta sig
till olycksplatsen. Grönt område betyder att insatstiden är 0-10 minuter, gul 10-20 minuter och
röd 20-30 minuter. Söder om förbundet har Räddningstjänsten Storgöteborg en heltidsstation i
Angered. Angered tar sig inom 10 minuter in i Bohus räddningstjänstförbund och inom 20
minuter har styrkan kommit till så väl Älvängen som Kungälv.

Figur 15: Grannstationers insatstid utefter dagens anspänningstid.
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Ifall Nols brandstation skulle ha en anspänningstid på 90 sekunder skulle styrkan komma till
Älvängen och Nödinge inom 10 minuter, se Figur 16. Inom 20 minuter skulle styrkan komma
täcka liknande sträckor som med dagens insatstider fast med ett något större område norr och
öster ut i Ale kommun.

Figur 16: Nol brandstations insatstid med 90 sekunders anspänningstid.
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Figur 17 visar hur insatstiderna skulle se ut med en placering av en brandstation strax norr om
Kungälvs tätort. Inom 10 minuter skulle styrkan komma till Kode och Ytterby men även över
Jordfallsbron till Surte. Med 20 minuters insatstid skulle styrkan täcka liknande sträckor som med
dagens insatstid fast med ett något större område väster ut i Kungälv kommun.

Figur 17: Insatstider med en placering av en brandstation i Solbräcke med 90 sekunders anspänningstid.
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Ekonomi
Kostnadsjämförelse för personal
I Tabell 5 beskrivs de ungefärliga kostnaderna för organisationsformen RIB och heltid.
Kostnaden är kopplad till vad det skulle kosta att ha en viss numerär i beredskap dygnet runt i
respektive organisationsform. Förutom kostnaden för beredskapen enligt det fackliga avtalet
RIB19 är exemplet också baserat på 350 larm under ett år samt ett genomsnitt på 350 h utöver
första timmen och kostnaden för övningstid (brandfacket.se, 2019). Kostnadsexemplet för
heltiden baseras på en grundlön för brandman på 30 000 kr/mån samt 32 000 kr/mån för ett
befäl inklusive övertidsersättning. Kostnaderna ska endast ses som ungefärliga. Exempelvis har
ingen värdering på kostnader för utrustning, rekrytering, semesterersättningar eller andra faktorer
bedömts.
Tabell 5: Ungefärlig kostnadsjämförelse för beredskap av RIB och heltid.

Beredskap
RIB
0+1

Beredskap
kr/år
300 000

Totalt
kr/år
500 000

Beredskap
Heltid
0+1

Dygnet runt
kr/år
2 400 000

Antal
anställda
4-5 anställda

0+2

700 000

1 000000

0+2

4 800 000

10 anställda

0+3

1000 000

1 500 000

0+3

7 200 000

15 anställda

0+4

1 300 000

2 000 000

0+4

9 600 000

20 anställda

1+4

1 800 000

2 700 000

1+4

12 000 000

25 anställda

1+5

2 100 000

3 200 000

1+5

14 400 000

30 anställda

1+6

2 500 000

3 700 000

1+6

16 800 000

35 anställda

1+7

2 800 000

4 200 000

1+7

19 200 000

40 anställda

1+8

3 100 000

4 700 000

1+8

21 600 000

45 anställda

2+8

3 600 000

5 400 000

2+8

24 000 000

50 anställda

2+9

4 000 000

5 900 000

2+9

26 400 000

55 anställda

2+10

4 300 000

6 400 000

2+10

28 800 000

60 anställda
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Kostnader lokaler
I Figur 18 beskrivs lokalhyrorna samt lokalkostnaderna för respektive station inom BORF under
2018. Förbundet äger inga av sina lokaler utan hyr samtliga. Avtalen ser olika ut och beroende på
dess förutsättningar är det mer eller mindre kostsamt att avyttra en station beroende på hur långt
avtalet sträcker sig. Åtgärder som är utöver normalt underhåll som exempelvis bygga ut en station
kommer sannolikt medföra högre hyreskostnader.
Lokalkostnader
Lokalhyror

Lokalkostnader utöver hyror

3500000
kr525 559,73

3000000
2500000

kr103 709,27

2000000

kr351 585,99

1500000
1000000
500000

kr205 219,55

kr2 770 098,00
kr1 688 704,00 kr73 616,25
kr1 233 786,55

kr34 894,56

kr524 164,00

0
Ingen spcifik

kr1 187 969,45

Kungälv

Kode

Marstrand

Nol

Surte

Figur 18: Bohus räddningstjänstförbunds lokalhyror och lokalkostnader.

Anspänningstidens betydelse för kostnaden
Vid en olyckshändelse är insatstiden helt avgörande för att bryta det exponentiella
händelseförloppet. Därför finns det stora fördelar med att minska tiden till första anländande
styrka som kan genomföra en första åtgärd. Inte bara ur den hjälpsökandes perspektiv utan även
ur ett kostnad/nyttoperspektiv. En studie genomfördes år 2004 av räddningsverket som visar att
ifall man minskar insatstiden med 5 minuter så kommer kostnaden minska i snitt med 58 900
kronor per insats. De största besparingarna visar sig främst inträffa vid trafikolyckor och brand i
byggnad. Detta är ett medelvärde och lokala förutsättningar kan förstås förändra kostnadsbilden.
Anledningen till kostnadsbesparingarna beror på att man tidigare kan bryta händelseförloppet
och därmed minska skadeutfallet. (Jaldell, 2004)
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Analys
Ale kommun
Komplettera RIB med heltid
I dagsläget har det inte framkommit något som tyder på att BORF:s RIB-stationer inte klarar av
att hantera de larm som uppstår. Nol och Surte station visar på att bemanningen
(avvikelsetimmar) är ansträngd och har i flera fall inte lyckats hålla minimibemanning för
respektive station. Detta gäller till viss del även RIB:en i Marstrand och Kode men skillnaden här
är också den betydligt mycket högre larmfrekvensen som RIB:en vid Nol och Surte har vilket
riskanalysen för handlingsprogrammet visar (Bohus räddningstjänstförbund, 2019). Förbundets
RIB-stationer och personal är en väsentlig del av organisationen och är en förutsättning för att
kunna möta framtiden. RIB är en effektiv organisationsform som gör den värdefull att fortsätta
bemanna. Precis som med många andra delar av Sverige är det en utmaning att rekrytera RIBpersonal inom BORF. Belastningen (antal larm och mer utbildning) kommer att öka för RIB:en i
Ale kommun. Det beror främst på kommunens befolkningsökning. Dock jobbar en stor andel av
Ale kommuns arbetsföra befolkning utanför kommunen. Denna andel ser inte ut att förändras i
framtiden. Därmed kommer en ökad befolkning sannolikt främst öka belastningen och ställa
högre krav på förbundet framtida organisation. Ett ännu större arbete för att rekrytera ny
räddningstjänstpersonal i beredskap måste fortsätta men kommer sannolikt endast lösa delar av
de utmaningar vi står inför. Både invånarantalet och antal larm i Ale kommun visar på att det
krävs en förstärkt beredskap för olyckor.
I jämförelse med andra kommuner i Sverige kan invånarantalet redan idag motivera en
heltidsorganisation. Detta talar också antal händelser i Ale kommun för då antalet närmar sig
samma antal då Kungälv kommun gick över till en heltidsorganisation. Ett ökat antal händelser
medför i sin tur en högre belastning på RIB-personals ordinarie arbete vilket i förlängningen
kommer nå en kritisk nivå. Framtidens risker och uppdrag för räddningstjänsten kommer kräva
mer kompetens och utbildning vilket för RIB-personalen blir svårt att hantera med sin
begränsade arbetstid. I slutändan blir detta ett problem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Därför krävs
det en tydlig och anpassad förmågebeskrivning utefter de behov och förutsättningar som finns i
förbundet.
Att övergå från en RIB till heltid innebär inte att RIB-strukturen kommer försvinna. RIB är en av
de mesta uppskattade och effektivaste organisationsformerna som finns inom räddningstjänsten
och bör bibehållas. I detta fall innebär det att en framtida struktur innefattar både en heltid- och
RIB-styrka. Numerärerna för en ny organisation är alltid svår att bedöma då detta behöver
jämföras med vilken förmåga organisationen ska ha. I dagsläget finns det få sådana
bedömningsgrunder (SOU 2018:54). Därför har denna rapport utgått ifrån att dagens numerär
för RIB Nol och Surte är den bemanning som krävs. Eftersom antal larm och komplexiteten av
dessa larm sannolikt kommer att öka i framtiden bör också denna numerär bli mer rigid. En
tydligare förmågebeskrivning från ett nationellt perspektiv kan ändra denna förutsättning i
framtiden. En ytterligare faktor som snarare talar för en ökad bemanning är räddningstjänstens
uppdrag vid höjd beredskap. I dagsläget är det oklart vad denna anpassning kommer att medföra
men sannolikt kommer det medföra betydligt större resursbehov i form av utrustning och
framförallt personal.
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Processen att komplettera en RIB-organisation med en heltidsorganisation är ett stort steg som
medför ett antal olika aspekter. Först och främst handlar det om kostnader. Personalkostnader
för en RIB-organisation med ungefär samma mängd larm som Ale har i dagsläget är ungefär en
fjärdedel av vad en motsvarande heltidsorganisation skulle kosta. Ett ökat antal larm kommer
också att öka kostnaden för RIB. Då omsättningen för RIB-personal ofta är betydligt mycket
högre än för heltidspersonal finns det också dolda kostnader som behöver beaktas. Den primära
motiveringen till kostnadsökningen är att alternativet med RIB på sikt inte är hållbar. Men att gå
mot en heltidsorganisation ger också andra fördelar som är viktiga för att möta framtiden:
•

Personalen förväntas kunna respondera snabbare (anspänningstiden minskas från 300
sekunder till 90 sekunder) vilket medför stora samhällsbesparingar då första anländande
styrka kan bryta händelseförloppet och minska skadeutfallet. Detta medför även en ökad
trygghet till den hjälpsökande.

•

Personalen kommer att kunna arbeta proaktivt genom att utbilda, informera och synas i
samhället. Detta medför att vi kommer kunna förebygga olyckor samt öka tryggheten för
kommunens invånare. Vissa av uppdragen kan medföra en kostnadsintäkt för förbundet
genom till exempel bostadstillsyner.

•

Personalen förväntas ha en högre möjlighet att kompetensutveckla sig vilket gör både
arbetet i vardagen och vid olyckor mer effektivt.

Att övergå från RIB till heltid kräver också stegvisa processer. Dels behöver rekrytering av
personal ske över tid för att både hinna utbilda och skapa ett bra rekryteringsunderlag. Dessutom
behöver RIB-organisationen förändras med jämna steg och i sin tur utvecklas. Här finns det
förstås möjliga synergier där exempelvis RIB kan bistå heltiden genom att bemanna vakanser på
det sätter som redan görs vid Kungälvs brandstation idag.
Organisationsstruktur och stationer
Att komplettera med en heltidsbemanning skapar både fördelar men också nya utmaningar.
Fördelen är att en kortare anspänningstid gör att stationsstrukturen för Ale kan förändras. Utifrån
tillgängliga körtidsanalyser ger detta möjligheten att avyttra Surte station över tid då både
Kungälv och Angered kommer kunna täcka detta område inom 10 min. Dessutom är Nol station
strategiskt bra placerad för att kunna täcka övriga delar på ett effektivt sätt.
Nol brandstation har visserligen goda förutsättningar att etablera en viss heltidsorganisation, men
har exempelvis inga övernattningsytor och begränsade ytor för att få till mer skåp för
omklädning, utrustning och arbetsytor för fler personal. Dessutom finns det utmaningar i andra
former för stationen där marken skulle behöva saneras vid en eventuell utbyggnad samt att en
ledning för brandfarlig vara går längsmed stationsbyggnaden (Bohus räddningstjänstförbund,
2019).
Utifrån ovanstående förutsättningar är det rimligt att gå mot en gemensam organisation för Ale.
Istället för RIB Nol och Surte bör det var en RIB Ale-styrka som visserligen både består av heltid
och RIB. Befintliga lokaler kommer behöva kompletteras och om möjligt byggas ut. För en
heltidsorganisation dygnet runt kommer sannolikt en ny brandstation att behöva projekteras och
byggas.
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Stegvis förändring
Som nämnts tidigare är denna förändring något som behöver ske i steg. Även om beskrivningen
görs stegvis betyder det förstås också att arbetet med att nå nästa steg måste ske kontinuerligt.
Utifrån de förutsättningar som finns och vad som kommer att påverka oss i framtiden har tre
steg tagits fram:
Första steget
Redan nu finns det behov av en heltidsorganisation. För att påbörja detta steg föreslås att bygga
upp en mindre enhet som kan agera självständigt under dagtid. Styrkan kan då användas som en
snabb resurs för att möta en händelse. Med mindre enhet menas i denna rapport två personer i
ett mindre fordon som kan agera självständigt samt förstärka med tyngre fordon vid behov.
Utöver detta ska personalgruppen som bemannar den mindre enheten kunna komplettera de
bemanningstapp som uppstår i RIB-organisationen. Dessutom är det även en resurs som kan
förstärka andra delar av organisationen vid behov. Exempel på detta skulle vara vid en ökad
hotbild eller som förstärkning vid en pågående händelse. Utöver detta kan personalen även
bemanna tyngre fordon vid behov. Vinsten med denna utformning är att du börjar använda dig
av de fördelar som heltidspersonal medför. Dock kommer belastningen på RIB fortsätta.
Lösningen kommer fortfarande kräva att RIB-personal larmas på de flesta händelserna även om
det inte behöver ske med full bemanning beroende på heltidsstyrkans antal.
RIB-organisationen är oförändrad i sin struktur även om arbetet med förändring självklart måste
ha påbörjats även i detta steg. Under detta steg krävs också ännu mer åtgärder för att behålla och
rekrytera RIB-personal genom att identifiera nya lösningar eller se över nuvarande
ersättningsmodeller eller upplägg. Andra exempel skulle kunna vara kombinationstjänster genom
samverkan med Ale kommun.
Arbetet med detta steg är redan påbörjad inom BORF genom införande av en täckstyrka.
BORF:s täckstyrka implementerades i början av 2019 och syftade till att avlasta bemanningen på
RIB med heltidsanställda brandmän. För närvarande finns det utrymme för fyra tjänster på
funktionen som fortfarande är i en utvecklingsfas. Under 2019 kommer ett förslag på en mindre
styrka att tas fram och steget kommer sannolikt vara möjligt att implementera under 2020. Detta
syftar primärt till att använda personalens möjligheter att agera på 90 sekunder istället för att
vänta på 300 sekunder för att möta upp anslutande RIB-personal innan de responderar på ett
larm. Självklart är denna utveckling också möjlig att använda som en första del till en
heltidsbemanning i Ale.
Andra steget
För att kunna underlätta för RIB-organisationen krävs att det finns en styrka som klarar av de
flesta uppdragen själva dagtid då det oftast är under denna tid som bemanningen av RIB är en
utmaning. Dessutom är det också under dagen som de flesta händelserna sker. Detta steg innebär
att det finns en heltidsorganisation dagtid som kan hantera de flesta händelserna. För att klara av
denna bemanning krävs mer personal och anpassningsåtgärder på Nols station. Dessa
anpassningsåtgärder kommer att kräva investeringar och medför sannolikt också hyreshöjning.
RIB övergår från Nol och Surte till en RIB för Ale. Bemanningen anpassas efter behovet. Dagtid
finns en mindre styrka RIB och övrig tid är det samma bemanning som i första steget. Det är
även möjligt att jobba in en FIP-struktur beroende på vilka förutsättningar som finns. Tanken är
att kunna variera anspänningstiden för olika behov. Exempelvis skulle det kunna finns två
personer dagtid med exempelvis 3 min anspänningstid som kan få ut en extra tankeenhet.
Däremot har nästa styrka exempelvis uppemot 10 min anspänningstid. Differentierande och
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utökade anspänningstider kommer i sin tur också öka upptagningsområdet för att rekrytera RIBpersonal. Vid en anspänningstid på 10 minuter från Nol station kommer både invånare från
Älvängen och Nödinge kunna arbeta som RIB-personal vilket är de mest expansiva orterna i Ale
kommun.
Steg två innebär också att Surte station inte är en förutsättning när det kommer till
beredskapstäckningen. Det finns förstås också kostnadsbesparingar i form av lokalhyror även om
hyresavtalet för lokalen behöver beaktas. Detta då avtalet gäller till 2024-12-31. Efter det så
förlängs avtalet 1 år i taget på oförändrade villkor ifall ingen av parterna säger upp avtalet minst
12 månader före hyrestidens utgång. Dock är det viktigt att personalen finns kvar och tillhör då
den gemensamma RIB-styrkan. Personalen kan då utgå från Nol station men skulle även kunna
utgå från Kungälv station beroende på behov och rådande riskbild. RIB-styrkan skulle även
kunna kompletteras med en FIP-enhet för att minska insatstiden i området. Detta gör att
individen själv har möjlighet att anpassa sig efter vilken typ av resurs den vill vara vid en
händelse. Att lägga ned Surte brandstation skulle förutom att medföra kostnadsbesparingen också
kunna medföra konsekvenser. Det finns alltid en risk att en stor del av personalen slutar eller att
andra risk och hotbilder förändras vilket då skulle kunna motivera att stationen finns kvar. Några
ökade risker eller hotbilder som skulle motivera att Surte stations krävs har inte denna rapport
kunnat framföra. Detta förutsätter förstås att täckningsgraden för övriga stationer normalt har en
insatstid på 10 min för området. Personalen är som beskrivits tidigare väsentlig och det är därför
viktigt att en eventuell framtida förändring av stationen förs i nära dialog med berörd personal.
Det kan självklart finnas andra faktorer som denna rapport inte har hittat som kan motivera
stationen.
Tredje steget
Detta steg innebär att det finns en heltidsorganisation dygnet runt för att hantera de flesta
olyckorna. Denna organisation kommer sannolikt att kräva en ny brandstation som i sig kommer
att kräva ett omfattande arbete, både ekonomiskt och tidsmässigt.
I detta steg finns även en RIB-styrka kvar som har en anpassad bemanning efter de behov som
finns.

Kungälv kommun
Kungälv brandstation
Kungälvs brandstation ligger i dagsläget bra placerad sett till insatstider för Kungälvs tätort. Om
en ny stationsplacering skulle bli aktuell i framtiden skulle sannolikt den mest optimala
placeringen vara kring Rollsbomotet eller det troligtvis kommande motet i Kareby. Denna
placering skulle i sådant fall vara fördelaktig sett till Kungälvs kommuns framtida expansioner
som ser ut att växa åt detta håll.
Nuvarande bemanning kommer klara av ett ökat antal larm med nuvarande organisation för
Kungälv. Antal räddningstjänstpersonal i beredskap avgör inte hur många larm du kan hantera
förutsatt att antal larm skulle öka så pass mycket att det stationen skulle få dubbellarm i en större
omfattning. Däremot kan ett ökat antal händelser samt framtidens utmaningar både innebära mer
komplicerade och resurskrävande behov. GR-samarbetet ställer dessutom krav på en
tvåbemanning vid förstärkning med tank eller höjdenhet. I det vardagliga arbetet ger en ökad
bemanning också möjligheten till mer flexibla uppdrag där fler i personer i beredskap kan utföra
flera uppgifter samtidigt ute i samhället.
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Kode brandstation
Samhället Kode förväntas inte att växa något större utifrån de planer som kommunen har tagit
fram. Detta medför utmaningar inför framtiden då rekryteringsunderlaget sannolikt inte kommer
att ökas och större nyrekryteringar sannolikt kommer att göras. I dagsläget är RIB-station
bemannad fullt ut och också den RIB-stationen som klarar sin bemanning bäst i dagsläget. För att
möta framtidens förutsättningar krävs sannolikt en mer vidgad rekryteringsunderlag. Ett sådan
möjlighet skulle vara att slå ihop Kode station med en ny brandstation för Kungälv. På så sätt
skulle det även vara möjligt att rekrytera från vissa delar av Kungälv tätort.
Marstrand
RIB-stationen i Marstrand har utmaningar att rekrytera ny personal. Dagens verksamhet fungerar
och har som oftast kompletterats med ytterligare resurser sommartid då Marstrand ökar sin
befolkning rejält. Som har beskrivits tidigare behövs i regel inte en ökad bemanning för att
hantera ett ökat antal händelser. Det är oklart om händelserna blir mer komplicerade sommartid
då bemanningen höjs. Tidigare studier finns som tyder på att den tillfälliga befolkningsökningen
under sommarmånaderna inte ger en betydande ökning av larm (Räddningstjänsten Mitt
Bohuslän, 2018). Dock är detta något som bör ses över för Marstrand.
För att klara av att behålla bemanningen för framtiden kan möjligtvis Tjuvkils expansion medföra
ett möjligt rekryteringsunderlag. Dock finns det flera frågetecken kring anspänningstider,
utrustning och taktik innan detta är möjligt. Andra möjligheter är att skapa möjligheten till mer
frivillighet i form av CIP eller liknande. I övrigt kommer Marstrand som samhälle inte att öka i
någon större omfattning.
Den mest utmanande risken för Marstrand är dess trästad. Det har gjorts tidigare arbeten för att
se över träbebyggelsen och dess status (Jansson & Wikensten, 2014) (Wikberg & Johansson,
2006). För att klara av en kraftig brand i denna typ av bebyggelse krävs sannolikt förberedda
tekniska system och förberedda planer för att hantera branden. Ett exempel på tekniska system
skulle kunna vara torrörssprinkler. För att få en effektiv åtgärd behövs sannolikt mer utredning
och något som med fördel kan göras med andra kommuner med liknande problematik.
Övrigt
Administrativt arbete
Eftersom kommunerna ökar i befolkning så kommer också ärenden och
myndighetskommunikation att öka. Dessutom blir mer system tekniskt utmanande. Då
räddningstjänsten också är en del av totalförsvaret innebär det andra säkerhetsmässiga rutiner att
förhålla sig till. Därför bör organisationen också utöka antal tjänster för administrativ personal
för att på så sätt ta höjd för de framtida utmaningarna. Denna typ av resurs är viktig att rekrytera i
samma takt som övrig utveckling då den är en viktig del för att underlätta organisationens
normala verksamhet.
Myndighetsarbete
Behovet av att arbeta med exempelvis tillsyner eller andra typer av myndighetsarbete kommer att
öka i takt med att befolkningen ökar. I dagsläget är det fyra personer i organisationen som utför
tillsyn (2019) enligt LSO eller LBE. Det ska då nämnas att dessa individer också har ett stort
spektrum av andra uppdrag. Tanken är att samtlig personal ska kunna arbeta med alla de uppdrag
som räddningstjänsten har till uppgift att sköta. I dagsläget görs mycket men det finns fortfarande
möjlighet att utveckla detta genom att vidareutbilda personal och öka antalet som ansvarar för
olika frågor. För att möta framtiden krävs att det blir fler som utför tillsyn och kan hantera mer
komplicerade frågor. Därmed bör även detta område utökas med personal i takt med att övrig
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organisation utökas. Denna personal kan med fördel kopplas mot operativa tjänster så som
insatsledare eller liknande.
Övningsverksamhet
Övning är en viktig del för att förbereda sig inför en räddningsinsats. Vid en utökad
heltidsorganisation kommer fler övningar att tillkomma. Detta kommer kräva en utökad
övningsverksamhet med både planering och utförande. Med två stationer som har heltidspersonal
behöver det vidare utredas vilket typ av övningsfält som är bäst tillämpat. Ska det finnas ett
mindre övningsfält per station eller ska det finnas ett större övningsfält knutet till båda
stationerna?
Drift
Precis som en utökad organisation och befolkningsökning kräver mer resurser så kommer även
behovet av underhåll och kontroll att öka i framtiden. Detta är också ett viktigt område att tillse
personalförsörjning samt utformning.

Felkällor
Som med många andra rapporter som ska bedöma hur en framtida organisation kan se ut så finns
det en stor mängd underlag. I denna rapport har en arbetsgrupp som representerar en stor del av
BORF:s organisation arbetat fram underlaget. Till sin hjälp har det också funnits en
referensgrupp som har haft möjlighet att komma med synpunkter längs med projektets gång.
Detta syftar till att minska sannolikheten för att missa väsentlig information. Dock går det inte att
utesluta att arbetet har lyckats få fram allt väsentligt underlag och något som bör beaktas.
Mycket av analysen bygger på att både Ale och Kungälvs kommun har en växande befolkning
samt att räddningstjänstens uppdrag växer i förhållande till detta. Även om detta har motiverats i
rapportens underlag är detta en så pass kritisk förutsättning för rapportens legitimitet att det bör
tydliggöras. Exempelvis kan befolkningsökningen avstanna i en eller båda kommunerna eller så är
befolkningsökning och antal larm inte proportionerliga mot varandra i rådande demografiska och
geografiska förutsättningar.
I en del av underlaget har kommunerna separerats från förbunden. Anledningen är att kunna
använda två olika verktyg samt kunna plocka ut Ale så att det är möjligt att analysera dess
förutsättningar. Detta medför en ökad möjlighet till felkällor. Därför bör kommunjämförelserna
användas med viss försiktighet.
De kostnader som har använts i rapporten ska endast ses som ungefärliga jämförelser.
Personalkostnaderna har tagits fram för att spegla de lokala förutsättningarna så långt som möjligt
men det finns förstås en möjlighet att någon kostnadspost har missats. Kostnaderna för
lokalhyror och drift av lokaler är endast för 2018 vilket gör att tidigare kostnader kan ha varierat
kraftigt även om det är osannolikt.
Rapporten har inte baserat sin analys i någon större omfattning på omgivande räddningstjänsters
pågående arbeten och framtidsplaner. Då vissa delar av analysen förutsätter att en eller flera delar
av en grannliggande räddningstjänstorganisation fortsätter att bedriva samma typ av verksamhet.
Ett exempel är att Angered förutsätts vara kvar i sin nuvarande struktur.
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Diskussion/slutsats
Detta arbete påbörjades med att studera BORF:s organisation i allmänhet. Men de resultat som
har framkommit har gjort att rapporten har en förskjutning mot de viktigaste områdena att
utveckla att hantera, i detta fall Ale kommun. Det har gjorts övergripande slutsatser och
genomgångar på förbundets andra delar. I vissa fall har dessa slutsatser visat på att det krävs mer
utredning innan en åtgärd kan föreslås.
Mycket av arbetet har kretsat kring att se vilka framtida utmaningar som finns men också att
försöka få fram statistik på hur förbundet och dess kommuner ser ut i jämförelse med andra
kommuner. Det går aldrig med säkerhet säga att dessa siffror stämmer. Dock har arbetet utgått
från flera olika jämförelser där samma slutsats kan dras. En grundförutsättning för slutsatserna i
denna rapport är att befolkningen ökar i den takt som prognosticerats. Det ska också tilläggas att
dagens befolkning och förutsättning redan motiverar åtgärder.

Förslag
Nedan finns ett konkret förslag på åtgärder med en tillhörande ekonomi samt tidsplan:
Ale kommun
Första steget
Implementera en mindre flexibel styrka i Ale. Styrkan kommer arbeta heltid under dagtid på
vardagar. Uppgiften är att bemanna en 0+2 enhet samt täcka upp bemanningstapp i RIBorganisationen. Fortsätta arbetet med att upprätthålla och rekrytera personal till RiB.
Kostnaderna täcks inom de ramar som redan är beslutade. Steget kan implementeras under 2020.
Andra steget
Heltidsstyrkan dagtid med anpassade lokaler i Nol. Bemanning av RIB övrig tid. RIBorganisationen Surte och Nol slås ihop till en gemensam RIB som utgår antingen från Nol- eller
Kungälvs station beroende på behov och riskbild. Figur 19 är ett exempel på hur
beredskapsorganisationen kan se ut för detta steg. Under dagtid finns en heltidsbemanning som
anpassar sig efter de vardagsuppgifter och larm som uppstår. Utöver detta finns även en RIBstyrka för att förstärka vi större larm eller hantera ett ytterligare larm som sker. På kvällar och
nätter finns det endast RIB-bemanning med olika anspänningstider samt en eller flera FIPenheter.

Figur 19: Exempel på beredskapsstruktur vid steg två.
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Tredje steget
Heltidstyrka dygnet runt tillsammans med en RIB-bemanning. Styrkan utgår från en ny station.
Figur 20 är ett exempel på hur du skulle kunna bygga upp beredskapen. Grundstyrkan utgörs av
en heltidsbemanning som anpassar sig efter de vardagsuppdrag och larm de får. Till sin hjälp har
de en mindre RIB-styrka på två personer som antingen utgörs av FIP-enheter eller som kan ta sig
till stationen för att komma och förstärka med exempelvis en tankbil. Vid större eller flera larm
samtidigt finns även en ytterligare RIB-styrka.

Figur 20: Exempel på beredskapsstruktur vid steg tre.

Tidsplan
I Tabell 6 finns en beskrivning på hur lång tid förslagen skulle ta att implementera. Förenklat kan
en heltidsbemanning uppnås till 2022 med undantag för Surte brandstation vars avtal gäller till
och med 2024. För att få till en heltidbemanning dygnet runt krävs en ny brandstation. Ett sådant
projekt kan ta mellan 5 – 10 år. Skulle arbetet med att komplettera Ale med en
heltidsorganisation påbörjats fullt ut från 2020 så skulle en heltidsbemanning dygnet runt kunna
vara möjlig någon gång mellan 2025-2030. Detta skulle också vara helt i linje med den
befolkningsökning som förväntas ske i kommunen.
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Tabell 6: Översiktlig tidsplan för implementering av förslag på beredskapsstruktur i Ale kommun.

Tidsplan
Steg ett (2020)

Mellansteg

Steg två
Kan uppnås
inom två år från
steg ett.

Mellansteg
Främst en ny
brandstation
som begränsar
utvecklingen i
detta skede.
Steg tre
Beräknas kunna
uppnås inom 510 år beroende
på när arbetet
påbörjas.

Heltid
Mindre enhet (0+2)
under dagtid på
vardagar.

RIB
Täcker dygnet runt.
Aktivt arbeta med
rekrytering av ny RIBpersonal.

Lokaler/övrigt
Påbörja en lokalanpassning
av brandstationen Nol.

Två personer per år om
det ska ske
kontinuerligt mot en
heltidsorganisation
inom 10 år.

En viss övertalighet
kan sannolikt ske.

Påbörja utredning av ny
brandstation i Ale kommun,
uppskattas ta 5-10 år från
utredning till färdigställande.
Lokalanpassningar av
brandstationen i Nol:

Full styrka med
förmågan att hantera de
vanligaste händelserna
under dagen.
Uppskattningsvis 11
brandmän.

Nol och Surte blir Ale
RIB.

Arbetsyta
Förvaring
Material
Ytterligare lokalanpassningar
för Nol brandstation.

Styrkan växer och kan
efterhand bemanna
kvällar och helger.

Heltidsbemanning
dygnet runt.

Mindre bemanning
dagtid på grund av
heltidsorganisation
under dagtid.
Full bemanning
nattetid.
Fortsatt utveckling av
RIB Ale men minskat
bemanningsbehov i
förhållande till
heltidsrekrytering.
Fortsatt bemanning
fast som förstärkning
och FIP.

Inget behov av Surte
Brandstation (avtalet löper ut
2024)
Lokalisering av ny
brandstation måste ha
påbörjats.
Påbörjat bygge av ny
brandstation.

Ny brandstation
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Kostnader
Det är mycket svårt att avgöra hur mycket det skulle kosta att utföra utvecklingen av en
heltidsorganisation i Ale kommun. I Tabell 7 finns en bedömning av vad som kommer behöva
investeras och vilka ökade driftkostnader som krävs för de olika delarna av processen att gå mot
en heltidsorganisation dygnet runt. Tabellen är uppdelad i en kolumn för investeringar
(engångskostnader) samt driftökning vid varje steg. Till detta tillkommer inflation samt övriga
kostnader i form av fordon och material. Med övertalighet RIB menas det att förändringen från
RIB till en heltidsorganisation kommer ske överlappande. Vilket innebär att bemanningen under
vissa tillfällen kommer vara högre än grundbemanningen. Minskad RIB-kostnad innebär att i
samma takt som rekrytering av heltidspersonal sker kommer en minskning av RIB-beredskap
krävas. Observera att detta sker från steg 2 och att detta innebär en fortsatt kostnad för RIBberedskap.
Tabell 7: Uppskattade investeringar och ökade driftkostnader för implementeringen av beredskapsstruktur i Ale kommun.

Kostnader
Steg ett (2020)

Uppskattade investeringar
Fordon (redan beslutat)
Förstudie ny brandstation
Anpassa Nol brandstation

Bedömd driftökning
Ny personal (redan beslutat)

Steg två

Ytterligare anpassning av Nol
brandstation
Planering ny brandstation

Mellansteg

Ny brandstation

Minskade RIB-kostnader för personal
Avyttring (kostnadsbesparing) Surte brandstation
Hyreshöjning Nol brandstation
Personal heltid (11 brandmän totalt)
Årlig rekrytering av ny personal

Mellansteg

Steg tre

Årlig rekrytering av ny personal
Övertalighet RIB

Minskade RIB-kostnader för personal
Personal heltid (25 brandmän totalt)

Kungälv kommun
Att flytta Kungälvs brandstation till Rollsbomotet eller Karebymotet innebär att anpassa
räddningstjänsten geografiska täckning för framtiden. Även RIB-bemanning i Kode skulle kunna
utgå från denna station vilket i sin tur skulle utöka rekryteringsunderlaget.
Bemanningen av Kungälvs heltid bör utökas över tid. Dock måste Ale-styrkan prioriteras i
processen.
Det föreslås göras en utredning med förslag på brandtekniska/förberedande åtgärder för att
hantera brand i träbebyggelse på Marstrand och Kungälvs äldre träbebyggelse. Denna utredning
kan med fördel göras med andra räddningstjänster.
Tidsplan: Det tar 5 – 10 år för en ny brandstation. Projektarbetet med Marstrands träbebyggelse
föreslås påbörjas under 2020. Kostnaden för ett sådant projekt uppskattas till 100 tkr.
Övrigt
En utökning av administrativ personal, befäl och personer för drift behöver också tas med i
utvecklingen. Den exakta siffran får anpassa allteftersom organisationen växer.
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Förslag på fortsatt arbete

Här beskrivs vad som fortsatt behöver utredas vidare utifrån rapportens analys och slutsatser.
Listan har ingen prioritering utan förslagen är presenterade utan inbördes ordning.
•

Analysera vilka lokalanpassningar som måste utföras för att kunna hantera en
heltidsorganisation samt RIB-organisation under dagtid på Nols brandstation.

•

Påbörja utredning av ny brandstation i Ale kommun.

•

Påbörja utredning av ny brandstation i Kungälv kommun.

•

Starta en utredning kring vilken bemanning som bör utgå från Marstrands brandstation.

•

Utred åtgärder för händelse vid brand i äldre tät träbebyggelse.

•

Starta en arbetsgrupp för att arbeta med rekrytering av RIB-personal.
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§ 197/2017

Bohus räddningstjänstförbund, långtidsstrategi (Dnr KS2017/1660)
En utredning av hur räddningsverksamheten ska bedrivas i framtiden har genomförts
tillsammans med Ale kommun och Bohus räddningstjänstförbund. Utredningen har lämnat
åtta rekommendationer. I ett gemensamt beredningsarbete och i enlighet med
Förbundsordningen § 11 har ägarrepresentanterna tillsammans med förbundsdirektionens
arbetsutskott föreslagit att räddningstjänstförbundet bör arbeta vidare med de sju första
rekommendationerna.
Beslut fattas av räddningstjänstförbundet men det är viktigt att tydliggöra resultatet av den
föreskrivna samverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bohus räddningstjänstförbund, långtidsstrategi 2017-09-18
Bilaga Protokollsutdrag 2017-09-18
Protokollsutdrag - Bohus räddningstjänstförbund, långtidsstrategi - Kommunstyrelsen 201710-17
Beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen till långtidsstrategi för
Bohus räddningstjänstförbund
a. Organisatoriskt arbeta vidare för en gränslös räddningstjänst och
gemensamt operativt ledningssystem i Göteborgsregionen
b. Genomföra en gemensam lokaliseringsstudie i samarbete med andra
organisationer. I första skedet inom Göteborgsregionen och i nästa
skede i perspektivet Västra Götalands län.
c. Tillgång till rätt kompetens vid utryckning och ett gemensamt
operativt ledningssystem i Göteborgsregionen.
d. Utreda bemanningsfrågan för eventuell ersättning, helt eller delvis
av räddningsperson i beredskap (RIB).
e. Bohus räddningstjänstförbund bör tydligt kommunicera sin förmåga
att utgöra den alternativa utrymningsvägen i planerings- och
byggprocess. För nuvarande och framtida exploateringar bör
räddningstjänstförbundet erbjuda möjligheten att tillgodoräkna sig
räddningstjänstens maskinstege som den alternativa
utrymningsvägen för bebyggelse över fyra våningar inom aktuell
insatstid från Kungälvs brandstation. Som en konsekvens av
rekommendationerna om gränslös räddningstjänst, lokalisering och
bemanning kan frågeställningen avseende nyttjande av
maskinstegsresurs aktualiseras för andra geografiska områden.
Frågan får prövas när förutsättningarna är kända. Vid samtliga
framtida exploateringar är intentionen att säkerställa utrymning
genom att rekommendera byggnadstekniska lösningar.
f. Analysarbete inom brandskyddskontroll och rengöring pågår med
målsättningen att finna ett mer lika förhållningssätt inom Bohus
räddningstjänstförbunds upptagningsområde.
Justeras sign
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2017-11-09
2 (2)
Räddningstjänstförbundet bör invänta resultatet av analysen innan
vidare åtgärder tas avseende förändring av verksamhet och
kostnader inom ansvarsområdet.
g. Räddningstjänstförbundet bör få ett utökat ansvar och ekonomisk
tilldelning för att kunna höja frekvensen på brandskyddsutbildning
till att genomföras vart femte år.

__________
Expedieras till

Bohus räddningstjänstförbund
Ale kommun

För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.307
Datum: 2021-07-08
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Remiss - Lokalbehovsanalys inför 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara nämnden för service att ett behov finns för ett
beredskapslager för kommunens material, vilket inte är omhändertaget inom det lokalbestånd
kommunstyrelsen nyttjar.
Kommunstyrelsen beslutar att svara nämnden för service att kommunstyrelsens behov av
lokaler i övrigt omhändertas i och med nytt kommunhus på längre sikt och att dagens lokaler
uppfyller de behov kommunstyrelsen har i närtid.
Sammanfattning
Samtliga sektorer i kommunen ska årligen ta fram vilka lokalbehov som finns framåt i tiden.
Det samlade lokalbehovet ligger sedan till grund för lokalresursplanen som är kommunens
samlade och styrande dokument för lokalplanering. Sektor kommunstyrelsen har under
innevarande år företrädesvis arbetat på distans och sektorns lokaler har därför inte nyttjats på
samma sätt som tidigare år. Det finns en viss osäkerhet kring hur arbetsplatsernas utformning
bör utvecklas för att i mesta möjliga mån möta behoven av flexibla lokaler som kan
omhänderta distansarbetande och kontorsarbetande samt lokaler som vid behov kan avgränsas
och förändras för att exempelvis minska risken för smittspridning vid en pandemi.
Utöver ett beredskapslager, har kommunstyrelsen inget behov som i dagsläget eller i nära
framtid inte går att hantera inom befintligt lokalbestånd.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-07-08
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Servicenämndens registrator
För kännedom:

Kanslichef
Ärendet
Samtliga sektorer i kommunen ska årligen ta fram vilka lokalbehov som finns framåt i tiden.
Det samlade lokalbehovet ligger sedan till grund för lokalresursplanen som är kommunens
samlade och styrande dokument för lokalplanering.
Sektor kommunstyrelsen har under innevarande år företrädesvis arbetat på distans och
sektorns lokaler har därför inte nyttjats på samma sätt som tidigare år. Det finns en viss
osäkerhet kring hur arbetsplatsernas utformning bör utvecklas för att i mesta möjliga mån
möta behoven av flexibla lokaler som kan omhänderta distansarbetande och kontorsarbetande
samt lokaler som vid behov kan avgränsas för att exempelvis minska risken för smittspridning
vid en pandemi.
Under pandemin utvecklade kommunstyrelsen ett beredskapslager för skyddsmaterial med
ambitionen att kunna säkra materialtillgång vid extraordinär händelse. Beredskapslagret är en
tillfälligt hyrd lagerlokal av en extern aktör på Ale torg som både genererar en relativt sett
hög hyra men också medför en risk för uppsägning med tanke på torgets förestående
utveckling. Utöver ett beredskapslager, har kommunstyrelsen inget behov som i dagsläget
eller i nära framtid inte går att hantera inom befintligt lokalbestånd.
Det nya kommunhuset i Nödinge förväntas fylla kommunstyrelsens framtida behov. En
etablering av nytt kommunhus möjliggör omtag avseende samordnad och tillgänglig
verksamhet, nya arbetsformer i moderna och tekniskt utrustade arbetsutrymmen,
inomkommunal samverkan och effektivisering, arbetsmiljö och rekryteringsmöjligheter i
kollektivtrafiknära lokalisering. Vidare finns behov i ett nytt kommunhus av bättre
sammanträdeslokaler som exempelvis kan omhänderta behoven av att kunna ha två nämnders
sammanträden igång vid samma tidpunkt men också lokaler som kan vara tillgängliga vid
dygnets alla timmar och vid olika behov. Dessutom finns framtida behov i ett nytt
kommunhus av arkiv- och närarkiv.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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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
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Frågan har beretts på sektor kommunstyrelsen i kommunstyrelsens beredningsgrupp.
Beslutets genomförande
Remissvaret skickas till nämnden för service för vidare hantering och omhändertagande i
lokalförsörjningsplanen.
Förvaltningens bedömning
Utöver ett beredskapslager, har kommunstyrelsen inget behov som i dagsläget eller i nära
framtid inte går att hantera inom befintligt lokalbestånd. Det nya kommunhuset i Nödinge
förväntas fylla kommunstyrelsens framtida behov.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2020.84
Datum: 2021-07-06
Kommunchef Maria Reinholdsson

Ansvar trafikpolitik, infrastruktur, övergripande klimat och
miljöansvar, kollektivtrafik samt läkemedelstillsyn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet i avvaktan på framtagande av
samhällsbyggnadsprocess.
Sammanfattning
Under våren 2021 remitterades förslag rörande ansvar för strategisk trafikpolitik,
infrastruktur, övergripande klimat- och miljöfrågor med mera till samhällsbyggnadsnämnden.
Under maj 2021 har samhällsbyggnadsnämnden påbörjat arbetet med översyn av hela
samhällsbyggnadsprocessen. Under arbetet har det blivit tydligt att det krävs ett omtag kring
ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen under hösten för
att hantera en effektiv organisering.

Maria Reinholdsson
kommunchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-07-06
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunchef
Samhällsbyggnadsnämnden

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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2(3)

Ärendet
Efter en genomlysning av sektor kommunstyrelsen under hösten 2019 flyttades ett antal
verksamheter från kommunstyrelsen till andra nämnders ansvarsområden. Under våren 2021
remitterades förslag rörande ansvarsfördelning avseende strategisk trafikpolitik, infrastruktur,
övergripande klimat- och miljöfrågor med mera till samhällsbyggnadsnämnden.
Under våren har samhällsbyggnadsnämnden påbörjat arbetet med översyn av hela
samhällsbyggnadsprocessen. Under arbetet har det blivit tydligt att det krävs ett omtag kring
ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen under hösten för
att hantera en effektiv organisering.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
En effektiv och ändamålsenligt organisering av ansvar, arbetsuppgifter och processer
möjliggör en relevant servicenivå och tydligt ansvar för beslutsfattande. Kommunen som
myndighet har ansvar för att uppfattas som tillgänglig, transparent och begriplig för
intressenter som invånare, besökare och näringsliv. Ett omtag kring
samhällsbyggnadsprocessen har som syfte att skapa tydlighet kring ansvar och
arbetsprocesser och bör därför vara en viktigt pusselbit inför översyn av ansvarsfördelningen
mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
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.
Beslutets genomförande
Ärendet kommer avslutas. Efter färdigställande av samhällsbyggnadsprocessen kommer
frågan sannolikt behöva belysas på nytt.
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Förvaltningens bedömning
Tydliga roller och ansvar möjliggör en effektiv organisation och skapar begriplighet för
medarbetare och intressenter. I samband med översynen av samhällsbyggnadsprocessen har
flera perspektiv synliggjorts som bör påverka ansvarsfördelningen mellan nämnderna.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.304
Datum: 2021-08-02
Utvecklingsledare Annika Friberg
Kommunstyrelsen

Samråd översiktsplan Lerums kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa remissvaret.
Sammanfattning
Ale kommun har fått översiktsplan för Lerums kommun på samråd. De mellankommunala
frågor som är gemensamma för Lerums och Ales kommuner lyfts i Lerums samråd för
översiktsplanen, regional ringled kring Göteborg och Vättlefjäll och Risveden riksintressen
för rörliga friluftslivet och naturvård.
Lerums kommuns samråd för översiktsplanen visar att en samsyn råder kring de
mellankommunala frågorna. Natur- och friluftsområden mellan kommunerna ska värnas.
Tvärkommunikation mellan väg 190 och väg 1968 kan bli en del av en framtida regional
ringled som tillgängliggör Europavägnätet och Landvetter flygplats. Ale har pekat ut ett
reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 1968 på de delar som är i Ale. Regional
vägutformning och vägsträckning behöver utredas i dialog mellan kommunerna och
Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie.

Daniela Ölmunger

Annika Friberg

Avdelningschef

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-02
Yttrande över samrådet av Lerums översiktsplan, 2021-07-017
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Nämndsekreterare
För kännedom:

Avdelningen för strategi- och uppföljning
Ärendet
Ale kommun har fått översiktsplan för Lerums kommun på samråd. De mellankommunala
frågor som är gemensamma för Lerums och Ales kommun och som lyfts i Lerums samråd för
översiktsplanen är regional ringled kring Göteborg och Vättlefjäll och Risvedens riksintressen
för rörliga friluftslivet och naturvård.
Gemensamma intressen


Risveden; riksintresse för friluftsliv och naturvård. Vättlefjäll; Riksintresse för
friluftsliv. Risveden, Trehörningen och Kroksjön; Naturreservat och Natura 2000områden



Behov av en öst-västlig tvärförbindelse som ansluter till väg 1968,
Alingsåsvägen/Kilandavägen

Lerum föreslår tvärförbindelse mellan Landvetter, E20 samt väg 190 och på sikt mot E6 i
båda riktningar som tillgängliggör Landvetter flygplats samt den regionala arbetsmarknaden.
Tvärförbindelsens sträckning och utformning behöver utredas, särskilt dragningen norrut
genom naturområdet Vättlefjäll/Risveden. Vid utbyggnad av föreslagen infrastruktur finns
risk för betydande påverkan på värdefulla naturområden, friluftsvärden och kulturmiljöer.
Barriäreffekter för människor, djur och växter behöver studeras och minimeras.
Avsikten är att utbredningen för infrastrukturreservatet ska kunna preciseras efter samrådet.
Den möjliga kommande tvärlänken för vägtrafik i nord-sydlig riktning föreslås utredas
tillsammans med berörda grannkommuner. I första hand för att konkretisera möjlig sträckning
av vägen, men även genomförbarhet, kostnad och ansvar.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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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
Ale kommuns nya översiktsplan som nu är i granskningsskedet har pekat ut ett reservat för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 1968 på de delar som är i Ale.
Remissyttrande
Ärendet har på grund av kort remisstid inte varit på remiss hos övriga nämnder. Samråd har
skett med infrastrukturavdelningen på samhällsbyggnad och enheten för strategisk planering.
Beslutets genomförande
Yttrandet skickas till Lerums kommun.
Förvaltningens bedömning
De mellankommunala frågor som är gemensamma för Lerums och Ales kommun och som
lyfts i Lerums samråd för översiktsplanen är regional ringled kring Göteborg och Vättlefjäll
och Risvedens riksintressen för rörliga friluftslivet och naturvård.
Lerums kommun samråd för översiktsplanen visar att en samsyn råder kring de
mellankommunala frågorna. Natur- och friluftsområden mellan kommunerna ska värnas.
Tvärkommunikation mellan väg 190 och väg 1968, där Trafikverket är väghållare, kan bli en
del av en framtida regional ringled som tillgängliggör Europavägnätet och Landvetter
flygplats. Ale har pekat ut ett reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 1968 på
de delar som är i Ale. Regional vägutformning och vägsträckning behöver utredas i dialog
mellan kommunerna och Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie.
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Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2021.304
Datum: 2021-07-07

oversiktsplan@lerum.se

Yttrande över samrådet av Lerums översiktsplan
De mellankommunala frågor som är gemensamma för Lerums och Ales kommun lyfts i Lerums
samråd för översiktsplanen, regional ringled kring Göteborg och Vättlefjäll och Risvedens
riksintressen för rörliga friluftslivet och naturvård.
Lerum kommuns samråd för översiktsplanen visar att en samsyn råder kring de
mellankommunala frågorna. Natur- och friluftsområden mellan kommunerna ska värnas.
Tvärkommunikation mellan väg 190 och väg 1968 kan bli en del av en framtida regional
ringled som tillgängliggör Europavägnätet och Landvetter flygplats.
Ale har pekat ut ett reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 1968 på de delar som
är i Ale. Regional vägutformning och vägsträckning behöver utredas i dialog mellan
kommunerna och Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie.

Mikael Berglund

Maria Reinholdsson

Ordförande kommunstyrelsen

Kommunchef
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.305
Datum: 2021-08-25
Utvecklingsledare: Marie Källvik-Nilsson
Kommunarkivarie: Mattias Lundin
Kommunstyrelsen

Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig och ringa betydelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
Sammanfattning
Under senaste året har förvaltningen gått över till att arbeta mer på distans och möten som
tidigare genomförts på plats har genomförts digitalt, oftast via microsoft teams.
Microsoft teams ger möjlighet att hantera handlingar och ett gallringsbeslut krävs för att
gallra de handlingar som inte är allmänna.
Allmänna handlingar skall diarieföras alternativt hållas ordnade på annat sätt i enlighet med
OSL 5 kap §§1-2.
Gallringsbeslutet listar även andra vanligt förekommande handlingstyper som normalt har en
kortvarig betydelse och som inte skall bevaras.
Allmänna handlingar skall hanteras i enlighet med respektive nämnds
informationshanteringsplan.

William Försth

Marie Källvik Nilsson

T.F avdelningschef Kansli och säkerhet

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Förslag på Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Registratorer
Nämndsekretare
Aministraiva chefer för samtliga nämnder
Kommunarkivarie
Utvecklingsledare kansli- och säkerhet
För kännedom:

IT-chef
Avdelningschef Stab Sektor Service
Digitaliseringsstrateg IT
Ärendet
Under senaste året har förvaltningen gått över till att arbeta mer på distans och möten som
tidigare genomförts på plats har genomförts digitalt, oftast via microsoft teams.
Microsoft teams ger möjlighet att hantera handlingar och ett gallringsbeslut krävs för att
gallra de handlingar som inte är allmänna handlingar.
Allmänna handlingar skall diarieföras alternativt hållas ordnade på annat sätt i enlighet med
OSL 5 kap §§1-2.
Gallringsbeslutet listar även andra vanligt förekommande handlingstyper som normalt har en
kortvarig betydelse och som inte skall bevaras. Allmänna handlingar skall hanteras i enlighet
med respektive nämnds informationshanteringsplan.
Ekonomisk bedömning
För att myndigheter skall uppnå en kostnadseffektiv arkivvård är det av vikt att handlingar
gallras utifrån fastställda beslut.
Invånarperspektiv
För att allmänheten skall kunna ta del av allmänna handlingar är det av vikt att de kan få en
överblick över de handlingar som finns hos aktuell myndighet.
Det kräver att myndigheten hanterar handlingar i enlighet med aktuell lagstiftning.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Ärendet har koppling till offentlighet och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen samt
förvaltningslagen. Den nämnda lagstiftningen har som syfte att garantera allmänhetens rätt att
få tillgång till allmänna handlingar, men även att stödja myndigheterna i sin administration.
Remissyttrande
Enligt § 5 i kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för att leda arbetet med
att samordna nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar i den kommunala styrningen.
I reglementet fastställs att kommunstyrelsen som nämnd ansvarar för informationshantering,
den digitala utvecklingen samt utgör arkivmyndighet.
Någon remissyttrande från övriga nämnder har på grund av ovanstående inte bedömts
aktuellt.
Beslutets genomförande
Efter att gallringsbeslutet är fastställt kommer dokumentet att publiceras på kommunens
webbplats samt att information kommer att lämnas till förvaltningen genom den digitala
arbetsplatsen.
Förvaltningens bedömning
Gallring av handlingar skall vara noga genomtänkt och ske kontrollerat utifrån lagstiftning.
Genom att gallra de handlingar som bedöms var av litet eller ringa värde för verksamheten
och framtida forskning synligör man de handlingar som är av vikt att bevara i enlighet med
respektive nämnds informationshanteringsplan.
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Gallringsbeslut av handlingar av
tillfällig eller ringa betydelse

Antagen av xxxxx:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

datum § XX
xxxxxx
2020-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
XXXX

Ansvarig handläggare

EX Administrativ chef, Kommunstyrelsen

Inledning och syfte
Grundprincipen är att allmänna handlingar skall bevaras och att gallra
handlingar skall anses vara ett undantag. Att gallra betyder att allmänna
handlingar förstörs.
Enligt 6§ i Arkivlagen (1990:782) ses gallring som en del av arkivvården, då
man genom att gallra de handlingar som bedöms vara av litet värde för både
verksamhet och framtida forskning, synliggörs de handlingar som är av vikt att
bevara för framtiden.
Gallringsbeslutet listar vanligt förekommande handlingstyper som normalt har
en kortvarig betydelse och som inte skall bevaras.
Listan omfattar även digitala verktyg.
Gallringen för verkställas av den som har handlingen i sitt förvar under
förutsättning att:
•
•
•

handlingen inte föranlett någon åtgärd eller tillfört någon sakuppgift i
ett ärende
handlingen saknar betydelse avseende att dokumentera myndighetens
verksamhet
handlingen saknar betydelse för att återsöka handlingar eller
upprätthålla samband i arkivet.

Personuppgifter skall enligt dataskyddsförordningen gallras när ändamålet med
behandlingen har upphört, vilket även innefattar handlingar av ringa eller
tillfällig betydelse.
Dataskyddsförordningen kräver att de registrerade får tydlig information om
hur länge deras personuppgifter sparas.
Personuppgiftsbehandlingar inom specifika verksamhetsområden skall
redogöras inom respektive nämnds informationshanteringsplan.

Gallringsfrist

Gallringsfrist är den tid som måste förflyta innan en handling får gallras. Vid
en tidsangivelse i år betyder det att hela kalenderåret måste förflyta innan
gallring kan ske. En handling som inkom den 1 mars 2021 kan med en
gallringsfrist på 1 år, gallras tidigast i januari 2023

Villkor för gallring
•
•

Gallringsbeslutet gäller för samtliga av kommunens myndigheter, dock
skall myndighetsspecifika och verksamhetsspecifika gallringsbeslut
tillämpas framför detta gallringsbeslut.
Gallringen skall ske på ett kontrollerat tillvägagångssätt, kunna
motiveras och allmänhetens rätt till insyn får inte åsidosättas.

•
•
•

Vid bedömning om gallringsfrist kan ofta handlingar av ”ringa och
tillfällig betydelse gallras ” vid inaktualitet”
I samband med gallringsfristen ” vid inaktualitet” innebär att en
bedömning av varje handling skall göras innan gallringen.
För att handlingen skall kunna gallras skall den bedömas sakna
betydelse för myndighetens verksamhet och gallringen begränsar inte
allmänhetens insyn, rättskipning eller framtida forskning.

Inkomna och expedierade handlingar
Nr
1

Handlingstyp
Kopior och dubbletter

Gallringsfrist
När kopian
och
dubbletten
inte används
längre

2

Inkomna eller expedierade
framställningar, förfrågningar
och meddelanden av tillfällig
betydelse eller rutinmässig
karaktär

Vid
inaktualitet

3

4

5

6

Handlingar som inkommit för
kännedom och som inte
föranlett någon åtgärd, om de i
övrigt är av ringa betydelse
Inkomna handlingar som inte
berör myndighetens
verksamhetsområde eller som
är meningslösa eller
obegripliga alternativt om
handlingarna inte kräver
vidarebefordran till annan
myndighet eller enskild för
åtgärd.
Inkomna, felsända handlingar
som inte berör Ale kommuns
verksamhetsområden

Vid
inaktualitet

Inkomna eller expedierade
inlägg och kommentarer, samt
Ale kommuns
informationskampanjer i
sociala medier

Anmärkning
Under förutsättning
att arkivexemplar
med
samma innehåll
redan finns.
Till exempel
information som
delas på hemsidor,
projektplatser och
liknande.
Under förutsättning
att handlingarna inte
har föranlett någon
åtgärd och de i övrigt
är av ringa betydelse
Ex: förfrågningar om
blanketter,
mötestider eller
allmän information
Exempel: Cirkulär,
inbjudningar, reklam

Ansvar

Myndighets/funktionsbrevlådor,
samt ev pärm för
analoga handlingar:
gallras av
administratör,
registrator eller
annan ansvarig.
Respektive
handläggare

Vid
inaktualitet

Exempel: Spam och
bifogade epostmeddelanden
som inte kan öppnas

Respektive
handläggare

Vid
inaktualitet

Originalhandling
vidarebefordras till
rätt myndighet eller
enskild, alternativt
återsänds till
avsändaren.

Bevaras eller
gallras vid
inaktualitet

Kommentarer som
berör ett ärende
diarieförs
Kränkande
kommentarer tas bort
omedelbart från det
sociala mediet
Övriga kommentarer
gallras vid inaktulitet

Funktionsbrevlådor
gallras av
administratör eller
annan ansvarig
Medarbetare ansvarar
för att gallra sin
inkorg och analoga
post.
Respektive
handläggare

De sociala medier
som används av Ale
kommun då detta
beslut togs är
Facebook
Instagram
Linked in
Youtube
Allmänt om register och liggare
Nr
7

Handlingstyp
Register, liggare, listor och
andra tillfälliga hjälpmedel

Gallringsfrist
Vid
inaktualitet

8

Felaktiga uppgifter i register
som tillkommit genom skrivfel,
räknefel eller motsvarande
förbiseende

Gallras i
samband med
rättning

Anmärkning
Registret/listan
saknar betydelse för
att dokumentera
verksamheten,
återsöka handlingar
eller att upprätta
samband inom
arkivet.
Gäller ej om
undantag finns i
verksamhetsspecifika
krav; t ex kan lagkrav
finnas på att
felaktig/rättad uppgift
inte får tas bort helt.

Ansvar
Respektive
handläggare

Anmärkning
Kan gallras under
förutsättning att
innehållet inte ger
upphov till ett
ärende eller har
betydelse för
ett pågående ärende

Ansvar
Gallras automatiskt i
e- postsystemet

Den lista som
användaren hanterar i
sin inkorg/utkorg.
Uppgifter tas bort i
samband med gallring
och rensning av epost.

Funktionsbrevlådor
gallras av
administratör eller
annan ansvarig
Medarbetare
ansvarar för att
gallra sin inkorg.
Gallras automatiskt i
systemet

Respektive
handläggare

E-post , telefon, fax och skrivare
Nr
9

Handlingstyp
Loggar över anställdas avsända
och mottagna epostmeddelanden

Gallringsfrist
3 månader

10

30 dagar

11

Meddelanden i e-posten som
bedöms som skräppost/spam
och meddelanden med virus
E-postlista i inkorg/utkorg

12

Kölogg, skrivare

1 dygn

Vid
inaktualitet

Gallras automatiskt i
e- postsystemet

Brev, paket och bud
Nr
13

12

Handlingstyp
Handlingar som endast
tillkommit för kontroll av
postbefordran.

Rekvisitioner,
orderkännande, packnotor
samt följesedlar som inte
räknas som
räkenskapsinformation (se
anmärkning)

Gallringsfrist
Vid
inaktualitet

Vid
inaktualitet

Anmärkning
Ansvar
Till exempel
– kvittenslistor för
avgående post
– inlämningskvitton
– blad ur ankomst- och
registreringsförteckningar
från
postdistributör.
Gallras under
förutsättning att de inte
längre
behövs som bevis för att
en försändelse har
inkommit till eller utgått
från myndigheten
Mottagnings‑ och
delgivningsbevis
bevaras/gallras utifrån
dess rättsliga
betydelse i respektive
verksamhetsområde.
Gallringsbeslut
dokumenteras i
respektive
nämnds
dokumenthanteringsplan
Efter kontroll av
mottagen beställning
Följesedel gallras under
förutsättning att
notering om
mottagningsattest inte
gjorts på
handlingen, samt under
förutsättning att
fakturan är specificerad
och inte en
samlingsfaktura.
Om mottagningsattest har
skett på
följesedel, samt om
faktura ej är specificerad
räknas följesedeln som
räkenskapsinformation
och ska bevaras i 10
år.

Respektive
beställare

Surfplattor och mobiltelefoni
Nr.
15

Handlingstyp
Historik över
inkomna/utgående samtal (i
telefonen)

Gallringsfrist
När uppgifterna
inte
längre behövs

16

Samtalsloggar i
telefonväxelsystem
Ljudmeddelande som
inkommit i röstbrevlåda,
och
Efter avlyssning Förutsatt
att handlingarna inte har
föranlett
någon åtgärd och de även i
övrigt är av ringa
Varje anställd ansvarar för
att
gallra sina meddelanden
som inte tillför ett ärende
sakuppgift
SMS eller andra
meddelanden
i text eller bild, inklusive
bifogade filer, som inte
tillför ärende sakuppgift
eller
behövs för att dokumentera
inom
verksamheten

6 månader

Historik och elektroniska
spår som lagras då olika
program (appar) används på
telefon eller surfplatta

Vid inaktualitet
eller när
uppgifterna inte
längre behövs (om
uppgifterna har
ringa eller tillfällig
betydelse)
Alternativt efter
tjänsteanteckning
eller att uppgifter
överförts till
verksamhetssystem

17

18

19

Anmärkning
Samtalslistor i
mobiltelefon, IPtelefoni och
motsvarande

Ansvar
Varje anställd
ansvarar för att
hantera sina listor

Efter avlyssning

Förutsatt att
handlingarna inte har
föranlett
någon åtgärd och de
även i övrigt är av ringa
betydelse.
För information av vikt
görs tjänsteanteckning
om meddelandet i
ärendet.

Varje anställd
ansvarar för att
gallra sina
meddelanden

Efter att det har
lästs

Förutsatt att
handlingarna inte har
föranlett
någon åtgärd och de
även i övrigt är av ringa
betydelse.
För information av vikt
görs tjänsteanteckning
om meddelandet i
ärendet
Förutsatt att
handlingarna inte har
föranlett
någon åtgärd och de
även i övrigt är av ringa
betydelse.
För information av vikt
görs tjänsteanteckning
om meddelandet i
ärendet

Varje anställd
ansvarar för att
gallra sina
meddelanden

Objektsledare

Varje anställd
ansvarar för att
gallra sina
uppgifter i appar

Gemensamma samarbetsytor och webbmöten (Teams)
Nr
20

Handlingstyp
Medlems-/kontaktlistor:
uppgifter
om medlemmar och
kontakter som hanteras när
funktioner för
chatt/snabbmeddelanden och
webbmöten används.

21

Profiluppgifter på
gemensamma
samarbetsytor och
webbmöten

22

Konversationer via
chattfunktion,
som tillför ett ärende
sakuppgift
eller behövs för att
dokumentera
verksamheten

23

Konversationer via
chattfunktion i
molntjänst, som inte tillför
ett ärende sakuppgift eller
behövs för att dokumentera
verksamheten
Inspelade digitala möten

24

Gallringsfrist
Vid inaktualitet
eller när
uppgifterna inte
längre behövs (om
uppgifterna har
ringa eller tillfällig
betydelse)
Alternativt efter
tjänsteanteckning
eller att uppgifter
överförts till
verksamhetssystem
Vid inaktualitet

Dokumentation
och flytt av
information till
ärende skall ske
inom 30 dagar
efter
konversationens
slut
30 dagar
efter
konversationens
slut
Vid inaktualitet.
Om mötet sparats
endast för att
kunna skriva
anteckningar
kan dessa rensas
efter att
anteckningar är
upprättade

Anmärkning
Förutsatt att
handlingarna inte har
föranlett
någon åtgärd och de
även i övrigt är av
ringa
betydelse.
För information av
vikt görs
tjänsteanteckning om
meddelandet i ärendet

Ansvar
Varje anställd
ansvarar för att
gallra sina
uppgifter

När användarens konto
inaktiveras så döljs
informationen.
Därefter raderas
informationen efter 90
dagar.
Snabbmeddelanden
via Teams.

Raderas
automatiskt

Snabbmeddelanden
via Teams.

Varje anställd
ansvarar för sina
konversationer i
chatten

Om informationen är
av betydelse ska den
Tillföras aktuellt
ärende.

Mötesarrangören
eller
den som
renskriver
mötesanteckningar

Varje anställd
ansvarar för sina
konversationer i
chatten
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.391
Datum: 2021-08-25
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic
Kommunstyrelsen

Justering av arvode vid 40 procent i enlighet med
arvodesbestämmelserna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arvodet för Lena Orstadius (S) avseende uppdragen som
politiskt sakkunnig och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgå med 22 368
kronor per månad från och med 2021-06-01.
Kommunstyrelsen beslutar att arvodet ska räknas upp årsvis i enlighet med ordinarie
förfarande.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-17 valdes Lena Orstadius (S) in som
ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta innebär att kommunstyrelsen
behöver fatta beslut i fråga om arvode för den valda. Beslutet som krävs avser det uppdrag
med fast arvode till vilket Lena Orstadius (S) valdes samt det uppdrag som politiskt
sakkunnig som hon innehar sedan tidigare.
I arvodesbestämmelserna, 3.1.3 9 stycket, anges att kommunstyrelsen ska besluta i fall som
dessa, när uppdragen vart och ett för sig understiger 40 procent men där den sammanlagda
sysselsättningsgraden uppgår till 40 procent eller mer. Bakgrunden till bestämmelsern har att
göra med att vid 40 procent upphör rätten till ersätting för förlorad arbetsförtjänst, vilket
innebär att arvodet behöver sättas till ett högre belopp än vad som annars hade varit fallet.
För Lena Orstadius (S) del innebär det ett arvode om 22 368 kr per månad.

William Försth

Amra Muminhodzic

Tillförordnad kanslichef

Kommunsekreterare

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Lönavdelningen
För kännedom:

Lena Orstadius
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-06-15 § 101 antagit arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m.fl. i Ale kommun.
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt
till ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den
årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga
förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3. Av 3.1 i arvodesbestämmelserna för förtroendevalda m.fl.
I Ale kommun framkommer att politiskt sakkunnig omfattas av reglerna för årsarvode.
Arvodena är satta till olika värde per angiven sysselsättningsgrad med hänsyn tagen till
huruvida ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår eller ej. För att reglera denna skillnad vid
situationer som dessa finns rubricerat stycke i arvodesbestämmelserna. Kommunstyrelsen ska
därför i situationer som dessa besluta om justering av arvodet för att kompensera att
ersättning för förlorad arbetsinkomst ej längre utgår.
Lena Orstadius (S) innehar efter kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-17 följande
uppdrag med tillhörande fasta arvodering:
-

-

Politiskt sakkunnig enligt bilaga 1 med en tjänstgöring på 15 % med ett arvode om 8
388 kr per månad. Det blir bilaga 1 istället för 2 med hänvisning till not 4 i bilaga 2 i
arvodesbestämmelsern då den sammanlagda sysselsättningsgraden för en sakkunnigs
årsarvoderade 40 procent eller mer, ska kommunstyrelsen i enlighet med avsnitt 3.1.3
nionde stycker bestämma arvodet.
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 2 med en tjänstgöring på 25
% procent med ett arvode om 10 485 kr per månad.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Det innebär sammantaget ett månadsarvode om 40 procentig sysselsättning med ett arvode
om 18 873 kr per månad.
För ytterligare uppdrag inom kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utgår inget arvode, men
för andra förtroendeuppdrag utöver politisk sakkunnig uppdraget utgår sammanträdesarvode
enligt ordinarie regler.
Utifrån bestämmelsen i 3.1.3 9 stycker innebär det att då sysselsättningsgraden utgör 40
procent så utgår ej längre ersättning för förlorad arbetsförtjänst (2.1.2).
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har ett arvode motsvarande 25 procent och
0,150 av riksdagsmannaarvodet.
Arvode riksdagsledamot 69 900 kr
0,150 * 69 900 = 10 485
Arvode per procentenhet 10 485/25= 419,4 kr.
Politisk sakkunnig har ett arvode motsvarande 15 procent och 0,008 av
riksdagsmannaarvodet per procent av heltid.
0,008 *15 = 0,12
0,12* 69 900 = 8 388
Arvode per procentenhet 8 388/15 = 559,2 kr.
Eftersom arvode för ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott baseras på reglerna för under
40 procent är det lägre, då det förutsätter ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Nu när Lena
Orstadius (S) har två uppdrag så hamnar hon på 40 procent. Därför kommer ingen ersättning
för förlorad arbetsförtjänst att utgå. Det innebär att arvodet för uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott behöver höjas till 559,2 kr per procentenhet från 419,4 kr
per procentenhet.
Arvodet per procentsats för Lena Orstadius (S) med nuvarande uppdrag ska vara 559,2 kr per
angiven procentsats.
Alltså 559,2 *40= 22 368 kronor i månadsarvode. Skillnaden gentemot beräkningen ovan,
alltså kompensationen för att förlorad arbetsförtjänst ej utgår, blir 3 495 kronor per månad.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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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
I 4 kap. 1 § kommunallagen (KL) anges vilka som räknas som förtroendevalda. I 4 kap. 12–
18 §§ regleras rätten till arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.
För att specificera har kommunfullmäktige 2015-06-15 § 101 antagit arvodesbestämmelser
för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.
I förevarande fall är följande stycke aktuellt:
3.1.3 9 st:
Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för
uppdrag med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Efter att beslutet är fattat i kommunstyrelsen ansvarar lönavdelningen för att verkställa
beslutet.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än att det är helt och fullt rimligt samt i enlighet
med kommunallagens 4 kap. 18 § att arvode ska utgå i enlighet med förslaget i förevarande
tjänsteutlåtande, vilket är baserat på av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.
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Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m fl i Ale kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101
Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109
Diarienummer KS.2017.410
Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll.

Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228
Diarienummer KS.2018.338
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska avseende politiskt sakkunniga samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande i servicenämnden tillämpas från och med den 1 december 2018, se fullmäktiges protokoll.

Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207
Diarienummer KS.2019.159
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun
1. Allmänna bestämmelser
1.1 Uppdrag som omfattas
Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun och de som innehar ett
uppdrag upptaget i bilaga 4.
1.2 Definitioner
I dessa arvodesbestämmelser avses med
arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag
ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag
förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar
samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga
nämnd kommunens styrelser och nämnder
SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag
Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad
pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för
barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun.
Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid
tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode.
Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar för kostnader
förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).
2.1 Förlorad arbetsinkomst m m
2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent har inte rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den
årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga
förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3.

2.1.3 Övriga förtroendevalda
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med
sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i
följande fall.
1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur
många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som
SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI.
2. Förtroendevalda som är arbetslösa har rätt till ersättning för förlorad arbetslösersättning
som kan styrkas.
3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så
skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den
förtroendevalde är föräldraledig ifrån.
I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad
till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda
har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av
arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman.
2.2 Förlorad pensionsförmån
Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för
förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som
4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättningen för förlorad pensionsförmån utges som en schablon till förtroendevald upp till 67 års
ålder.
Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning
med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den
verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades
sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras
inom viss tid.
Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka
att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom
viss tid.

2.3 Förlorad semesterförmån
Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har
rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka
ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad
semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade
förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade
semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare
för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp
utgår ersättning med det beloppet.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.
2.4 Rese- och traktamentsersättning
2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun
Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har
rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte
annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4.
Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats)
och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km.
Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med
ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med
schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den
ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så
stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den
ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten.
2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun
Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har
rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för
kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som
har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd,
ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande,
vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för
funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4.
Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från antingen den
förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad.

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med
20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa.
2.4.3 Resekostnader i övriga fall
Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall
än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den
förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde
eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det
enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare,
föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande
för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala
pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4.
2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten
Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom
kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad
rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.
2.5 Ersättning för barntillsyn
2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för
barntillsyn.
2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent
Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99
procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode.
Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till
ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga
förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3.
2.5.3 Övriga förtroendevalda
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med
sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de
fullgör dessa uppdrag. Ersättning för styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har
fyllt 12 år och ingår i den förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i
ordinarie tillsyn av barnet.
Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.
2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar
Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den
förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.
Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt
till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag
före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet
är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.
Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet
med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den
förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.

3

Arvoden

3.1 Årsarvoden
3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.
Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan.
3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.
Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan.
3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till
ytterligare arvode från kommunen.
För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad
sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode
(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen.
Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och
tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller
för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade
sysselsättningsgraden ändras.
Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att
årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd.
Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till
sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls
ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån.

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande
sammanträde med egen nämnd.
Bilaga 5 innehåller exempel på vad ett uppdrag kan innehålla.
Utses flera förtroendevalda till olika delar av ett årsarvoderat uppdrag, ska kommunstyrelsen
bestämma hur uppdragens beräknade sysselsättningsgrad ska fördelas mellan dem och bestämma
arvoden för de förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av arvoden ska beaktas att
kommunens sammanlagda kostnader inte blir större än om en förtroendevald hade innehaft hela
uppdraget.
Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 är ett exempel på vad som ingår i ett uppdrag för en
årsarvoderad förtroendevald, inte ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående
uppdraget kan förväntas påverka sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska
kommunstyrelsen bestämma det årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade
sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode
eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa bestämmelser.
Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan
av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger
den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första
hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag
med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer.
Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller
årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer
kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare.
3.2 Sammanträdesarvoden
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje
påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.
För förtroendevalds deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges
dock inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma.
Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än
sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar.
Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand
godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode.
Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.

Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar.
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med
ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon
varit närvarande på anslutande gruppmöte.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid.
3.3 Övriga arvoden
3.3.1. Gruppledare
Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige
under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första
sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet
anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare.
Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid
varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.
Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som gruppledare.
Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.
3.3.2. Särskilda uppdrag
Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från
kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven
del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.
För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet
för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande.
1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens
beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning,
sammanträde och justering av protokoll.
2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar.
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.
3. Inställelsetid ersätts inte.
4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock
inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma.

5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar.
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid.

4

Pension
Att förtroendevald i vissa fall har rätt till pension framgår av särskilda bestämmelser.

5 Gemensamma bestämmelser
5.1 Tak för arvode och ersättningar
Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden
och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande
månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas
rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4.
5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar
Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt
yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det
ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode
för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande,
ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale
enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4.
Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet
till sekreteraren anmäla om han eller hon
1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket
sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller
2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2
om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick,
Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur.
Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter
yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Särskild blankett för ansökan om
ersättningar ska användas för att framställa yrkanden. Ifylld blankett överlämnas till berörd nämnds
sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem. Yrkande om ersättning för förlorad
arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för
utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det.
Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa
1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa.
2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den
ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller
3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten.
Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur.

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den
arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat. Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgiften
med sin namnteckning eller signatur.
Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att
sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa
arvodesbestämmelser fullgörs.
Kommunstyrelsen får bestämma att deltagarförteckning, närvarotid, underlag för utbetalning och
blankett för särskilt yrkande får föras digitalt eller ersättas med ett digitalt förfarande.
Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och
ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning
senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i
annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.
5.3 Uppgiftsskyldighet
5.3.1 Arbetsinkomsts storlek
För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till
personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst.
1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare.
2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på
modellen SGI.
3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet.
Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av
inkomst.
5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn
För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton,
om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas
yrkandet om ersättning.
För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg
med kvitton som ska bifogas ett yrkande.
5.3.3 Övriga uppgifter
Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den
förtroendevalda har rätt till ersättning.
Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften.
Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas.

5.4 Preskriptionsregler
Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt
punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och
traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska
lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet,
förlusten respektive kostnaden hänför sig.
Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt
punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit.
Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning
förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft
beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas.
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Tolkning av arvodesbestämmelser
Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser.

7

Övergångsbestämmelser m m
Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör
att gälla.
Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar
inarbetade före ikraftträdandet.
För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas
retroaktivt från och med den 1 januari 2015.
För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya
bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda
arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och
ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den
31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket.

Bilaga 1
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad
motsvarande 40 procent eller mer
Förtroendeuppdrag

Del av arvodet för en
riksdagsledamot per
månad

Kommunstyrelsens ordförande

Sysselsättningsgrad i
procent
av heltid
100

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

100

0,80

Utbildningsnämndens ordförande

50

0,40

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande

40

0,30

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
1:e vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

65

0,55

52,5

0,47

50

0,40

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice
ordförande
Politisk sakkunnig1

40

0,30

X2

0,008 per procent av
heltid i
sysselsättningsgrad

_____

0,90

Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad motsvarande 40 procent av heltid eller mer. Om
sysselsättningsgraden för en sakkunnig har bestämts till under 40 procent, framgår i stället arvodet av bilaga 2.
2 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
1

Bilaga 2
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad
motsvarande mindre än 40 procent
Förtroendeuppdrag

Individ- och familjeutskottets 2:e vice
ordförande
Kultur- och fritidsnämndens samt
servicenämndens ordförande
Kultur- och fritidsnämndens samt
servicenämndens 1:e vice ordförande
Valnämndens ordförande1

30

0,180

20

0,130

4

0,030

Valnämndens 1:e vice ordförande1

2,5

0,019

Överförmyndarnämndens ordförande

4

0,030

Överförmyndarnämndens 1:e vice
ordförande
Revisionens ordförande

2,5

0,019

8

0,060

Revisionens vice ordförande

7

0,050

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
ledamöter (ej ordförande eller 1:e vice
ordförande)
Kommunfullmäktiges, kultur- och
fritidsnämndens samt servicenämndens 2:e vice ordförande
Utbildningsnämndens, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens samt
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice
ordförande
Kommunfullmäktiges ordförande

25

0,150

3,5

0,026

7

0,050

30

0,180

Kommunfullmäktiges 1:e vice
ordförande
Demokratiberedningens ordförande

20

0,130

3

0,018

2

0,013

Demokratiberedningens vice
ordförande
_____
1

SysselDel av arvodet för en
sättnings- riksdagsledamot per månad
grad i
procent av
heltid
12,5
0,090

Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode.

Politisk sakkunnig2
_____

X3

0,006 per procent av heltid i
sysselsättningsgrad4

Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad under 40 procent av heltid. Om sysselsättningsgraden för en
sakkunnig har bestämts till 40 procent eller mer, framgår i stället arvodet av bilaga 1.
3 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
4
Motsvarar den sammanlagda sysselsättningsgraden för en sakkunnigs årsarvoderade uppdrag 40 procent eller
mer, ska kommunstyrelsen i enlighet med avsnitt 3.1.3 nionde stycket bestämma arvodet.
2

Bilaga 3
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med
sammanträdesarvoden
Förtroendeuppdrag

Del av månadsarvodet för en
riksdagsledamot per timme

Revisorer (ej ordförande och vice
0,0050
ordförande)
Ledamöter och ersättare i
0,0025
kommunfullmäktige och nämnder samt
övriga förtroendevalda som inte
arvoderas på annat sätt

Bilaga 4
Förteckning över övriga arvoden
Uppdrag

Del av arvodet för en
riksdagsledamot

Vigselförrättare

för vigselakt

0,02

Borgerlig begravningsofficiant

för
begravningsakt
i månaden

0,045

för valdag med
för- och
efterarbete
för valdag med
för-och
efterarbete
för valdag med
för- och
efterarbete
för beredskap att
tjänstgöra på
valdag med
förarbete
för förtidsröstningsperiod
med för- och
efterarbete
för varje
påbörjad timma
under
sammanträdestid
för sammanträde

0,052

för sammanträde

0,005

Gruppledare för partigrupp i
kommunfullmäktige
Ordförande för valdistrikt
Vice ordförande för valdistrikt
Andra röstmottagare för valdistrikt (än
ordförande och vice ordförande)
Reserv för röstmottagare som ej kallas
in att tjänstgöra på valdag
Ambulerande röstmottagare

Representanter i kommunala
brukarråd
Skolelever ingående i kommunala
projektgrupper för skolor
Representanter i ungdomsrådet
Icke kommunalt utsedda ledamöter
och ersättare i kommunala
pensionärsrådet i Ale kommun1
Icke kommunalt utsedda ledamöter
och ersättare i rådet för
funktionshinderfrågor i Ale1
___

0,045

0,045
0,036
0,018

0,036

0,0025

0,0014

för varje
0,0025
påbörjad timma
under
sammanträdestid
för varje
0,0025
påbörjad timma
under
sammanträdestid

För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser.
1

Kommunalt valda styrelseledamöter
och revisorer i stiftelser, föreningar och
fonder om ersättning inte utges från
stiftelsen eller föreningen
Ordförande för ortsutvecklingsmöte

för varje
0,0025
påbörjad timma
under
sammanträdestid
för ortsutveck0,010
2
lingsmöte
för centralt planeringsmöte3
för centralt uppföljningsmöte3

Förste och andre vice ordförande för
ortsutvecklingsmöte

för lokalt planeringsmöte4
för ortsutvecklingsmöte2
för centralt planeringsmöte3

Föredragande i fullmäktige eller
nämnd5
___

0,005

0,005
0,005
0,005
0,005

för centralt uppföljningsmöte3

0,005

för lokalt planeringsmöte4
för föredragning

0,005
0,005

I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden.
2

3

För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium.

4

För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte.

Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke.
5

Bilaga 5
Exempel på vad som ingår i uppdraget som årsarvoderad
För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ utgör nedanstående exempel
på vad som ingår i uppdraget.
Organets sammanträden
Organets utskottssammanträden
Justering av protokoll
Presidiemöten
Ordförandeberedning inför möten
Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete
Möten med revisionen avseende organets verksamhet
Förrättningar inom organets verksamhetsområde
Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde
Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning
Delegationsbeslut (till exempel ordfördförandebeslut)
Föredragningar på kommunfullmäktiges möten
Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
Ordförandemöten
Uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i näringslivsrådet,
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för hälsa och trygghet
Medverkan i näringslivsrådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för hälsa
och trygghet, ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet på grund av tillfällig eller längre
adjungering
Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i
Plansamrådsmöten
Representation
Övriga rutinmässiga uppgifter i samband med uppdraget

Skapad 2021-08-25
Delegeringsbeslutlista 2021-06-03—2021-08-25

Diarienummer
KS.2021.223

Beslut
Bidragsansökan från
Föreningsarkivet Sydvästra
Götaland om 12,5 tkr för
verksamhetsåret 2021
bifalles delvis
Upphandling avseende
Undertecknande av avtal
fastighetsrättsligt stöd
med Svefa AB för perioden
2021-06-01 t.o.m 2021-1231 m ed möjlighet till
förlängning med upp till ett
år
Digital mognadsmätning Ale kommun ansöker om
Dimios 2021
att gå in i
samarbetsprojektet som
SKR driver 2021-2023
kring digital mognad

Beslutdatum Delegat
2021-05-03
Kanslichef

KSSOU.2021.358

Pilotprojekt chatbot

KS.2021.308

Motion om att utreda
möjligheterna att
förenkla anmälan av
enkelt avhjälpta hinder –
Johan Nordin (S)
Föreläggande i samband
med tillsyn av
myndigheternas
arkivvård
Ny tid för utställning av
översiktsplan

KSEKO.2021.220

KSSOU.2021.354

KS.2021.133

KS.2020.423

KS.2020.306

Handling
Ansökan om medel till
föreningsarkiv

Bolagsordning och
ägardirektiv för AB
Alebyggen –
redaktionell revidering

2021-06-02

T.f sektorchef
samhällsbyggnad

2021-07-07

Kommunchef

Omdisponering av icke
utnyttjat utrymme med
anledning av vakanser om
435 000 för att 2021
finansiera en pilot kring en
chatbot på området HR-lön
enligt förstudiealternativet
Softtronics

2021-07-05

Avdelningschef
strategi- och
uppföljning

Motionen ska beredas av
samhällsbyggnadsnämnden
för vidare hantering av
kommunfullmäktige

2021-06-10

Kommunsekreterare

Beslut om föreläggande

2021-06-17

Arkivarie

Tiden för utställning ändras 2021-06-17
till 23 juni 2021 – 28 augusti
2021
§ 13 i Alebyggens
2021-06-22
bolagsordning ska ha
följande lydelse:

Kommunstyrelsens
ordförande
Tillförordnad
kanslichef

Skapad 2021-08-25
Delegeringsbeslutlista 2021-06-03—2021-08-25

KS.2018.210

Tecknande av
kommunens plusgiro,
bankgiro och bankkonto

KS.2021.74

Redovisning av
delegeringsbeslut –
färdtjänst och
riksfärdtjänst

Kallelse till bolagsstämma
skall utfärdas tidigast 4
veckor och senast 2 veckor
före stämman. Kallelse skall
ske per post.
Beslut om
2021-08-16
företagsanvändare hos
Swedbank, se
beslutsunderlag.
Totalt 9 fattade
färdtjänstbeslut varav 2
med ledsagare och 1
specialfordon med extra
förflyttningshjälpmedel
(elskooter) .
Inga riksfärdtjänst.

2021-05-01—
2021-05-31

Tillförordnad
ekonomichef

Färdtjänsthandläggare

Skapad: 2021-08-25

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-08-31
Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation

Diarienummer Handling
KS-HR.2021.10 Anställning av
skoladministratör
KS.HR.2021.10 Anställning av bildlärare
KS-HR.2021.10

Anställning av speciallärare

KS-HR.2021.10

Anställning av rektor

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av specialpedagog

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av elevassistent

KS-HR.2021.10

Anställning av elevassistent

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av undersköterska

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av grundskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av grundskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av barnskötare

KS-HR.2021.10

Anställning av barnskötare

Beslut
Beslutdatum Delegat
Skoladministratör 2021-08-10 2021-04-30
Rektor
Bildlärare anställs från och
med 2021-08-16
Speciallärare anställs från och
med 2021-06-16
Rektor anställs från och med
2021-08-23
Förskollärare anställs från
och med 2021-09-10
Specialpedagog anställs från
och med 2021-06-16
Förskollärare anställs från
och med 2021-08-23
Förskollärare anställs från
och med 2021-08-16
Förskollärare anställs från
och med 2021-08-09
Elevassistent anställs från och
med 2021-08-16
Elevassistent anställs från och
med 2021-08-16
Förskollärare anställs från
och med 2021-09-24
Förskollärare anställs från
och med 2021-08-09
Undersköterska anställs från
och med 2021-08-16
Förskollärare anställs från
och med 2021-09-27
Grundskollärare anställs från
och med 2021-08-16
Grundskollärare anställs från
och med 2021-08-16
Barnskötare anställs från och
med 2021-07-10
Barnskötare anställs från och
med 2021-07-10

2021-06-02

Rektor

2021-06-07

Biträdande rektor

2021-06-11
2021-06-08

Verksamhetschef
utbildning
Rektor

2021-06-14

Biträdande rektor

2021-06-22

Rektor

2021-06-15

Rektor

2021-06-23

Rektor

2021-06-24

Rektor

2021-06-24

Rektor

2021-06-29

Rektor

2021-06-29

Rektor

2021-06-28

Rektor

2021-06-28

Rektor

2021-06-24

Rektor

2021-06-24

Rektor

2021-06-30

Rektor

2021-06-30

Rektor

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av resurspedagog

KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10

Anställning av lärare yngre
åldrar
Anställning av speciallärare

KS-HR.2021.10

Anställning av elevassistent

KS-HR.2021.10

Anställning av elevassistent

KS-HR.2021.10

Anställning av elevassistent

KS-HR.2021.10

Anställning av barnskötare

KS-HR.2021.10

Anställning av barnskötare

KS-HR.2021.10

Anställning av stödpedagog

KS-HR.2021.10

Anställning av resurspedagog

KS-HR.2021.10

Anställning av specialpedagog

KS-HR.2021.10

Anställning av speciallärare

KS-HR.2021.10

Anställning av grundskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av grundskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av lärare i
fritidshem
Anställning av lärare i
fritidshem
Anställning av lärare i
fritidshem
Anställning av lärare i
fritidshem
Anställning av lärare i
fritidshem
Anställning av
verksamhetsutvecklare

KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10
KS-HR.2021.10

Anställning av koordinator

Förskollärare anställs från
och med 2021-09-14
Resurspedagog anställs från
och med 2021-08-09
Lärare anställs från och med
2021-08-16
Speciallärare anställs från och
med 2021-09-13
Elevassistent anställs från och
med 2021-06-28
Elevassistent anställs från och
med 2021-08-09
Elevassistent anställs från och
med 2021-08-09
Barnskötare anställs från och
med 2021-07-14
Barnskötare anställs från och
med 2021-07-12
Stödpedagog anställs från och
med 2021-08-16
Resurspedagog anställs från
och med 2021-05-17
Specialpedagog anställt från
och med 2021-09-08
Speciallärare anställs från och
med 2021-08-16
Grundskollärare mot yngre
åldrar anställs från och med
2021-08-16
Grundskollärare mot yngre
åldrar anställs från och med
2021-07-01
Förskollärare anställs från
och med 2021-08-09
Lärare i fritidshem anställs
från och med 2021-08-09
Lärare i fritidshem anställs
från och med 2021-08-09
Lärare i fritidshem anställs
från och med 2021-08-09
Lärare i fritidshem anställs
från och med 2021-08-09
Lärare i fritidshem anställs
från och med 2021-08-09
Verksamhetsutvecklare
anställs från och med 202108-16
Koordinator anställs från och
med 2021-10-01

2021-06-23

Rektor

2021-07-01

Rektor

2021-07-01

Rektor

2021-06-28

2021-07-06

Tillförordnad
rektor
Tillförordnad
rektor
Tillförordnad
rektor
Tillförordnad
rektor
Rektor

2021-07-12

Rektor

2021-06-27

Rektor

2021-04-26

Rektor

2021-06-06

Rektor

2021-05-28

Rektor

2021-03-30

Rektor

2021-05-24

Rektor

2021-05-24

Rektor

2021-06-04

Rektor

2021-03-30

Rektor

2021-04-30

Rektor

2021-03-24

Rektor

2021-03-04

Rektor

2021-06-29

Sektorchef

2021-06-29

Sektorchef

2021-06-28
2021-06-28
2021-06-23

KS-HR.2021.10

Anställning av förstelärare

KS-HR.2021.10

Anställning av förstelärare

KS-HR.2021.10

Anställning av förskollärare

KS-HR.2021.10

Anställning av pedagog

KS-HR.2021.10

Anställning av elevassistent

KS-HR.2021.11

Anställning av enhetschef

KS-HR.2021.11

Förordnande av sektorchef

KS-HR.2021.11

Anställning av kock

KS-HR.2021.11

Anställning av köksmästare

KS.2021.12

Anställning av stödpedagog

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av personlig
assistent
Anställning av arbetsledare

KS.2021.12
KS.2021.12
KS.2021.12

Anställning av personlig
assistent
Anställning av stödpedagog

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

Förstelärare anställs från och
med 2021-08-16
Förstelärare anställs från och
med 2021-08-16
Förskollärare anställs från
och med 2021-10-04
Pedagog anställs i åk 4-6 från
och med 2021-08-16
Elevassistent anställs från och
med 2021-09-01
Enhetschef anställs från och
med 2021-09-01
Följande chefer förordnas
som tf sektorchef för sektor
service vid följande veckor:
V. 26: verksamhetschef Sofie
Axelsson
V. 27: verksamhetschef Linda
Widmark
V. 30: sektorchef Anna
Reinhardt
V. 31: Sofie Axelsson
V. 32 Linda Widmark
Kock anställs från och med
2021-08-09
Köksmästare anställs från och
med 2021-08-16
Stödpedagog anställs från och
med 2021-08-16
Stödassistent anställs från och
med 2021-08-23
Stödassistent anställs från och
med 2021-08-23
Stödassistent anställs från och
med 2021-09-13
Stödassistent anställs från och
med 2021-09-01
Personlig assistent anställs
från och med 2021-04-26
Arbetsledare anställs från och
med 2021-02-01
Personlig assistent anställs
från och med 2021-07-01
Stödpedagog anställs från och
med 2021-08-16
Stödassistent anställs från och
med 2021-08-23
Stödassistent anställs från och
med 2021-08-23

2021-07-08

Rektor

2021-07-08

Rektor

2021-08-10

Rektor

2021-06-09

Rektor

2021-08-09

Rektor

2021-06-02

Verksamhetschef

2021-06-07

Kommunchef

2021-06-07

Enhetschef

2021-06-01

Enhetschef

2021-06-02

Enhetschef

2021-05-06

Enhetschef

2021-06-03

Enhetschef

2021-05-31

Enhetschef

2021-05-31

Enhetschef

2021-06-10

Enhetschef

2021-06-10

Enhetschef

2021-06-10

Enhetschef

2021-06-16

Enhetschef

2021-06-16

Enhetschef

2021-06-16

Enhetschef

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödassistent

KS.2021.12

Anställning av stödpedagog

KS.2021.12
KS.2021.12

KS.2021.12

Anställning av undersköterska
Anställning av
bemanningsplanerare
Anställning av
bemanningsplanerare
Anställning av systemförvaltare

KS.2021.12

Anställning av arbetsterapeut

KS.2021.12

Anställning av undersköterska

KS.2021.12

Anställning av socialsekreterare

KS.2021.12

Anställning av undersköterska

KS.2021.12

Anställning av sjuksköterska

KS.2021.12

Anställning av sjuksköterska

KS.2021.12

Anställning av vikarierande
enhetschef för
bemanningsplaneringsenheten
Anställning av
familjerättssekreterare

KS.2021.12

KS.2021.12
KS.2021.12

Anställning av arbetsledare

KS.2021.12

Anställning av stödpedagog

KS.2021.12
KS.2021.12

Anställning av stödassistent
Anställning av stödpedagog

KS.2021.12

Anställning av undersköterska

KS.2021.12

Anställning av socialsekreterare

Stödassistent anställs från och
med 2021-06-21
Stödassistent anställs från och
med 2021-04-01
Stödassistent anställs från och
med 2021-04-01
Stödassistent anställs från och
med 2021-08-23
Stödassistent anställs från och
med 2021-08-23
Stödpedagog anställs från och
med 2021-08-16
Undersköterska anställs
Bemanningsplanerare anställs
från och med 2021-06-01
Bemanningsplanerare anställs
från och med 2021-07-01
Systemförvaltare anställs från
och med 2021-07-01
Arbetsterapeut anställs från
och med 2021-08-18
Undersköterska anställs från
och med 2021-05-01
Socialsekreterare anställs från
och med 2021-09-01
Undersköterska anställs från
och med 2021-05-01
Sjuksköterska anställs från
och med 2021-08-23
Sjuksköterska anställs från
och med 2021-06-12
Vikarierande enhetschef för
bemanningsplaneringsenheten
anställs
Familjerättssekreterare
anställs från och med 202109-01
Arbetsledare anställs från och
med 2021-10-01
Stödpedagog anställs från och
med 2021-10-01
Stödassistent 2021-10-02
Stödpedagog anställs från och
med 2021-10-05
Undersköterska anställs från
och med 2021-08-23
Socialsekreterare anställs från
och med 2021-09-01

2021-06-03

Enhetschef

2021-04-01

Enhetschef

2021-04-01

Enhetschef

2021-05-19

Enhetschef

2021-06-21

Enhetschef

2021-06-02

Enhetschef

2021-06-23
2021-06-24

Enhetschef
Enhetschef

2021-06-24

Enhetschef

2021-06-24

Enhetschef

2021-06-22

Enhetschef

2021-05-01

Enhetschef

2021-07-01

Enhetschef

2021-05-01

Enhetschef

2021-05-26

Enhetschef

2021-05-14

Enhetschef

2021-06-01

Sektorchef

2021-07-08

Enhetschef

2021-07-12

Enhetschef

2021-07-08

Enhetschef

2021-07-08
2021-07-08

Enhetschef
Enhetschef

2021-08-16

Enhetschef

2021-08-03

Enhetschef

KS.2021.12

Anställning av undersköterska

KS-HR.2021.13

Anställning av
utvecklingsledare (fokus på
statistik och analys)
Förordnande av tillförordnad
kommunchef

KS-HR.2021.13

KS-HR.2021.13

Förordnande av tillförordnad
samhällsbyggnadschef

KS-HR.2021.13

Förordnande av tillförordnad
sektorchef sektor socialtjänst

KS-HR.2021.13

Anställning av
kommunvägledare
Anställning av
kommuncontroller
Anställning av
ekonomiadministratör

KS-HR-2021.13
KS-HR-2021.13
KS-HR.2021.14

Anställning av mark- och
exploateringsingenjör

KS-HR.2021.14

Anställning av
abonnentingenjör
Förordnande av chefer under
semesterperioden 2021

KS-HR.2021.14

KS-HR.2021.14

Anställning av miljö- och
hälsoskyddsinspektör

KS-HR.2021.14

Anställning av driftledare

Undersköterska anställs från
och med 2021-09-01
Utvecklingsledare anställs
från och med 2021-09-01

2021-08-03

Enhetschef

2021-05-27

Avdelningschef

Sektorchef utbildning Åsa
Ericsson, förordnas att under
perioderna 2021-07-12—
2021-07-25 samt 2021-0809—2021-08-22 som
tillförordnad kommunchef.
Verksamhetschef plan och
myndighet Martin Hellström
förordnas under perioden
2021-07-12—2021-07-25
som tillförordnad
samhällsbyggnadschef
Irene Blomqvist förordnas att
jämte sin tjänst som
verksamhetschef Individ- och
familjeomsorg, vara
tillförordnad sektorchef på
sektor socialtjänst 2021-0712 till och med 2021-08-15
Kommunvägledare anställs
från och med 2021-07-01
Kommuncontroller anställs
från och med 2021-10-18
Ekonomiadministratör
anställs från och med 202107-05
Mark- och
exploateringsingenjör anställs
från och med 2021-08-30
Abonnentingenjör anställs
från och med 2021-09-01
Som t.f. verksamhetschef
Plan och myndighet utses
Mattias Mossberg under
vecka 26 och 27.
Som t.f. verksamhetschef
Plan och myndighet utses
Kajsa Reimers under vecka
30, 31 och 32.
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör anställs
från och med 2021-09-01
Driftledare anställs från och
med 2021-05-04

2021-06-04

Kommunchef

2021-06-23

Kommunchef

2021-06-29

Kommunchef

2021-06-18

Kontaktcenterchef

2021-10-18

Avdelningschef

2021-06-10

T.f
redovisningschef

2021-05-31

Planchef

2021-06-14

Enhetschef

2021-06-23

Tillförordnad chef
sektor
samhällsbyggnad

2021-07-13

Miljöchef

2021-07-20

VA-driftchef

KS-HR.2021.14

Anställning av VA-tekniker

KS-HR.2021.14

Anställning av VA-tekniker

KS-HR.2021.14

Anställning av VA-ingenjör

KS-HR.2021.14

Anställning av VA-ingenjör

KS-HR.2021.14

Anställning av
bygglovsadministratör

KS.2021.15

Anställning av fältassistent

KS-HR.2021.66

Avstängning enligt AB kap §
10 mom 2
Varning enligt AB kap 3 § 11
mom 1
Avstängning av medarbetare
Avstängning enligt AB kap §
10 mom 2
Avstängning enligt AB kap §
10 mom 2

KS-HR.2021.66
KS-HR.2021.66
KS-HR.2021.66
KS-HR.2021.66

VA-tekniker anställs från och
med 2021-09-01
VA-tekniker anställs från och
med 2021-09-01
VA-ingenjör anställs från och
med 2021-09-01
VA-ingenjör anställs från och
med 2021-09-01
Bygglovsadministratör
anställs från och med 202109-13
Fältassistent anställs från och
med 2021-06-11
Avstängning av medarbetare

2021-07-20

VA-driftchef

2021-07-20

VA-driftchef

2021-07-26

Enhetschef

2021-0-26

Enhetschef

2021-08-12

Enhetschef

2021-06-11

Enhetschef

2021-06-22

Verksamhetschef

Varning tilldelas

2021-06-17

Avstängning av medarbetare
Avstängning av medarbetare

2021-07-21
2021-06-26

T.f administrativ
chef
Verksamhetschef
Verksamhetschef

Avstängning av medarbetare

2021-08-10

Verksamhetschef

