KALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-05-04

Tid

Kl. 08:30-14:00

Plats

Lokal Vanheim och via bild- och ljudöverföring

Ledamöter

Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)
Ann Lundgren (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)

Ersättare

Johnny Sundling (S)
Lena Orstadius (S)
Johan Nordin (S)
Maj Holmström (M)
Oliver Andersson (M)
Åke Niklasson (C)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD)
Birgitta Andersson (V)
Ronny Alm (SD)
Jörgen Sundén (SD)

Övriga

Maria Reinholdsson, kommunchef
Amra Muminhodzic, kommunsekreterare
Daniela Ölmunger, avdelningschef
Ken Gunnesson, ekonomichef
Tony Jönsson, verksamhetschef
Rickard Tassini, sektorchef service
Joachim Wever, utvecklingsledare kvalitet
Henrik Svedberg, förbundschef Samordningsförbundet
Älv & Kust
Helena Söderbäck, förbundschef GR

Förhinder att närvara anmäls till: Amra Muminhodzic, tel 0303 70 32 60 eller
amra.muminhodzic@ale.se
Mikael Berglund
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:2021-05-04

Ärenden

Föredragande

Tid

A

Upprop

B

Justering

1

KS.2021.3 - Fastställande av
föredragningslista

2

KS-SOU.2021.190 - Information om ärendet Ken Gunnesson, ekonomichef
delårsbokslut 1, 2021 Ale kommun
Daniela Ölmunger, avdelningschef

08:35-08:55

3

KS-SOU.2021.189 - Information om ärendet Ken Gunnesson, ekonomichef
delårsbokslut 1, 2021 för kommunstyrelsen
Daniela Ölmunger, avdelningschef

08:55-09:15

4

KS.2021.178 - Information om ärendet
värdering av Jennylunds ridanläggning

09:20-09:40

Tony Jönsson, verksamhetschef
Rickard Tassini, sektorchef service
Ken Gunnesson, ekonomichef

5

KS.2021.217 - Information om ärendet
Maria Reinholdsson, kommunchef
reglementesförändringar med anledning av
möjligheten för kommunen att införa
föreskrifter med anledning av Covid-19

09:50-10:00

6

KS.2021.8 - Information om RUS

Helena Söderbäck, förbundschef
GR

10:00-10:20

7

KS.2021.8 - Information från
Samordningsförbundet Älv & Kust

Henrik Svedberg, förbundschef

10:25-10:45

8

KS.2021.163 - Återrapportering av arbetet
med sommarjobb 2021

Maria Reinholdsson, kommunchef

10:55-11:10

9

KS.2021.8 - Kommunchefen informerar

Maria Reinholdsson, kommunchef

11:10-11:20

10 KS-SOU.2020.377 - Information om ärendet Daniela Ölmunger, avdelningschef
uppföljning av intern kontrollplan 2020 – alla
Joachim Wever, utvecklingsledare
nämnder
kvalitet

11:25-11:45

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:2021-05-04

Ärenden

11 KS.2021.99 - Kostprogram för måltider
12 KS.2019.134 - Motion om att utreda en
aktivitetspark i Alvhem - Alexis Tranmarker
(SD) m.fl.

13 KS.2019.49 - Motion från
Sverigedemokraterna (SD) om att förbjuda
passiv insamling av pengar
14 KS.2021.169 - Uppföljning
funktionshinderpolitisk plan – Ale för alla
15 KS.2021.139 - Årsredovisning BORF 2020
16 KS.2021.194 - Årsredovisning och
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv
& Kust 2020

17 KS-SÄK.2021.87 - Krigsorganisation i Ale
kommun
18 KS.2021.104 - Antagande av
informationssäkerhetspolicyn

19 KS.2021.140 - Redovisning av ej
slutbehandlade motioner 2021
20 KS.2021.115 - Taxa för tillståndsprövning
enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor
21 KS.2021.117 - Taxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor
22 KS.2021.116 - Taxa för tillsyn enligt lag om

Föredragande

Tid

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:2021-05-04

Ärenden

Föredragande

brandfarliga och explosiva varor
23 KS.2021.217 - Reglementesförändringar med
anledning av möjligheten för kommunen att
införa föreskrifter med anledning av Covid19
24 KS-SOU.2021.189 - Delårsbokslut 1, 2021 för
kommunstyrelsen
25 KS-SOU.2021.190 - Delårsbokslut 1, 2021
Ale kommun
26 KS-SOU.2020.377 - Uppföljning av intern
kontrollplan 2020 – alla nämnder
27 KS.2020.490 - Granskning av kommunens
arbete med tillgänglighet och service
28 KS-HR.2021.172 - Återrapportering kring
revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete
29 KS.2018.69 - Uppsättning av kamera vid
resecentrum i Älvängen

30 KS.2021.94 - Gallringsbeslut av nationella
prov, terminsbetyg och kassaverifikationer

31 KS.2021.93 - Tillämpningsbeslut på generellt
gallringsbeslut för gallring efter skanning
32 KS.2021.178 - Värdering av Jennylunds
ridanläggning
33 KS-SOU.2021.26 - Ny älvförbindelse

Tid

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:2021-05-04

Ärenden

34 KS.2021.4 - Anmälan av delegeringsbeslut

35 KS.2021.6 - Redovisning av underrättelser
och beslut

36 KS.2021.247 - Vaccinationsplatser – taxor
och avgifter

Föredragande

Tid

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.99
Datum: 2021-04-27
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Kostprogram för måltider
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta kostprogram för måltider.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta till servicenämnden
att besluta om eventuella revideringar av programmet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare kostprogram
antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 § 123.
Sammanfattning
Servicenämnden föreslog 2021-01-26 § 4 kommunfullmäktige att anta kostprogram för
måltider. I samma beslut föreslås att gällande kostprogram upphävs.
Det nya kostprogrammet för måltider hänvisar till råden från Livsmedelsverket, de nordiska
näringsrekommendationerna, skollagen, livsmedelslagstiftningen och till andra fattade beslut i
Ale kommun som innebär styrning av måltidsverksamheten.
Syftet med kostprogrammet för måltider är att säkerställa en hög kvalitet inom
mathanteringen. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade, näringsriktiga,
miljösmarta och säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i Ale kommun som ansvarar för
hantering av kost samt de verksamheter där måltider serveras.
Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Kostprogram för måltider, 2021-03-19
Protokollsutdrag från servicenämnden 2021-01-26 § 4
Tjänsteutlåtande från sektor service
Kostprogram 2011
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-26 § 123

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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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden
Författningssamlingen/styrdokument
För kännedom:

Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Ekonomisk bedömning
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
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
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar servicenämndens uppfattning om målen för måltidsprogrammet:
Kommunens måltider ska vara av god kvalitet, näringsriktiga, säkra, smaka gott och ätas i en
lugn och trivsam miljö där gästerna ska ha god tid på sig. Måltiden ska vara en naturlig samt
integrerad del i verksamheten både ur ett hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv.
Den ska också utgå ifrån att, ur alla aspekter, så lite som möjligt påverka klimat och miljö
negativt. De nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i
förskolan”, ”Bra måltider i skolan” och Bra måltider i äldreomsorgen” ska följas.

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 har justerat dokumentet på den punkt som servicenämnden
beslutade om gällande en bisats under rubriken specialkost samt i övrigt gjort redaktionella
justeringar.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Kostprogram för måltider

Antagen av KF:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

datum § XX
Sektor service
2020-XX-XX
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
SN.2020.83

Ansvarig handläggare

Verksamhetschef Kost

Kostprogram för måltider
Inledning och syfte
Syftet med Kostprogram för måltider är att säkerställa en hög kvalitet inom
mathantering. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade,
näringsriktiga, miljösmarta och säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i
Ale kommun som ansvarar för hantering av kost samt de verksamheter där
måltider serveras.
Måltiderna i de obligatoriska skolformerna ska, enligt skollagen, vara
kostnadsfria och näringsriktiga (Skollag 2010:800; 10 kap. Grundskolan,10 §,
Grundsärskolan 11 kap. 13 §, Specialskolan 12 kap. 10 §).

Mål
Kommunens måltider ska vara av god kvalitet, näringsriktiga, säkra, smaka
gott och ätas i en lugn och trivsam miljö där gästerna ska ha god tid på sig.
Måltiden ska vara en naturlig samt integrerad del i verksamheten både ur ett
hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Den ska också utgå ifrån
att, ur alla aspekter, så lite som möjligt påverka klimat och miljö negativt.
De nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets
nationella riktlinjer för måltider i förskolan, måltider i skolan och
måltider i äldreomsorgen ska följas.
Måltiderna ska läggas upp och serveras på ett sätt så att matgästen får en
positiv måltidsupplevelse. Upplevelsen av måltiden påverkas inte minst av
bemötandet från de som serverar maten, miljön i matsalen och sällskapet vid
matbordet. Alla delar behövs och det är därför viktigt att inte någon del
tappas bort.
Som stöd för kvalitetsarbetet finns en måltidsmodell, framtagen av
Livsmedelsverket, i form av ett pussel med sex olika områden.

Källa: läs mer om Måltidsmodellen på Livsmedelsverket.se

Näringsrekommendationer
Måltiderna ska följa de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och de
riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket (SLV).
Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker bör inte
serveras i förskola, skola och fritids. Vissa undantag knutna exempelvis till
traditioner under årets högtider kan motiveras, som till exempel
pepparkaksbak.
Måltidsordning
Målet är att lunch ska serveras tidigast klockan 11.00 och att gästerna ska ha
minst 20 minuter sittande tid att inta sin lunch.
Specialkost
Specialkost ska tillhandahållas av medicinska skäl.
Specialkostansökan måste lämnas in av vårdnadshavare innan specialkost
börjar serveras. I vissa fall kan läkarintyg om specialkost krävas in.
Vid önskemål om kost utan kött eller vid önskemål som rör typ av kött,
tillagningsmetoder eller slaktmetoder erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost
(vegetarisk kost innehållande mjölkprodukter och ägg). Sådan
specialkostansökan måste också lämnas in av vårdnadshavare för att köket
ska kunna säkerställa att rätt mat och mängd finns att tillgå.
Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö får inte förekomma i förskolans,
grundskolans och fritidsverksamhetens lokaler då det kan utlösa allvarliga
allergiska reaktioner.
Livsmedelshygien
För de verksamheter som hanterar och serverar mat gäller
livsmedelslagstiftningen.
Miljösmarta måltider
Miljösmarta måltider och upphandling av livsmedel ska planeras och
sedan tillagas i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer och
utifrån fattade beslut i Ale kommun.
Råvaror ska väljas så att negativ klimatpåverkan och inverkan på miljön
minimeras samt att hänsyn vid inköp tas till bra villkor för både människor och
djur.
Kostverksamheten tillsammans med kärnverksamheten har ett gemensamt
ansvar för att informera och utbilda ätande barn, elever och vuxna samt
personal om innebörden av miljösmarta måltider. Arbete för att hålla nere
matsvinnet skall ske.
Tillagning och val av livsmedel ska ske på ett sätt som stödjer kommunens
arbete mot en giftfri förskola.

Utvärdering och samverkan
Måltidsverksamheten ska utvärderas kontinuerligt. Måltidsråd bör hållas
på enheterna för att matgästerna ska få möjlighet att vara med och påverka.
Pedagog- och omsorgspersonal ska samverka med måltidspersonal i syfte att
ge gäster och omsorgstagare en god måltidsupplevelse och förståelse för hela
dess innebörd.

Kostprogrammet har utgått från:
Nordiska Näringsrekommendationer, NNR 2012
Livsmedelsverket
Nationella riktlinjer för måltider i skolan
Nationella riktlinjer för måltider i förskolan
Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen
Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola, SLV 2013
Branschriktlinjer för offentlig säker mat, SKR 2019 Lagen
om offentlig upphandling (LOU) Livsmedelslagen
Diskrimineringslagen Skollagen 2010:800 Socialtjänstlagen
(SOL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) www.ale.se

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-26

SN § 4

Dnr SN.2020.83

Kostprogram för måltider i Ale kommun
Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
Kostprogrammet för måltider i Ale kommun enligt bilaga, med den ändring i
bilagan att under rubriken Specialkost, andra stycket, ta bort bisatsen "till
exempel..."
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut
om gällande kostprogram från 2011 (KS 0233/10).
Sammanfattning
Ale Kommuns kostprogram antogs av Kommunfullmäktige 2011 (KS
0233/10). Det har inte reviderats sedan dess och är nu i stort behov av att
uppdateras. Det nya kostprogrammet är nedkortat och hänvisar istället till
råden från Livsmedelsverket, de nordiska näringsrekommendationerna,
skollagen, livsmedelslagstiftningen och till andra fattade beslut i Ale kommun
som innebär styrning av måltidsverksamheten.
Syftet med Kostprogrammet för måltider är att säkerställa en hög kvalité inom
mathantering och fungera som ett styrande dokument. Måltiderna som serveras
ska vara välkomponerade, näringsriktiga, miljösmarta och säkra.
Kostprogrammet ska tillämpas av alla i Ale kommun som ansvarar för
hantering av kost samt de verksamheter där måltider serveras.

Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, Kostprogram för måltider i Ale Kommun 2021-01-26
Kostprogram för måltider i Ale kommun
Kostprogram (KS 0233/10)

Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Arbetsmarknads -och omsorgsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor service
Diarienummer: SN.2020.83
Datum:
Verksamhetschef kost Sofie Axelsson
E-post: sofie.axelsson@ale.se
Servicenämnden

Kostprogram för måltider i Ale kommun
Ale kommuns kostprogram antogs av Kommunfullmäktige 2011 (KS 0233/10). Det har inte
reviderats sedan dess och är nu i stort behov av att uppdateras. Det nya kostprogrammet är
nedkortat och hänvisar istället till råden från Livsmedelsverket, de nordiska
näringsrekommendationerna, skollagen, livsmedelslagstiftningen och till andra fattade beslut i Ale
kommun som innebär styrning av måltidsverksamheten.
Syftet med Kostprogrammet för måltider är att säkerställa en hög kvalité inom mathantering och
fungera som ett styrande dokument. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade,
näringsriktiga, miljösmarta och säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i Ale kommun som
ansvarar för hantering av kost samt de verksamheter där måltider serveras.
Förvaltningens beslutsförslag till servicenämnden
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Kostprogrammet för måltider i
Ale kommun, enligt bilaga.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut om gällande
kostprogram från 2011 (KS 0233/10).

Rickard Tassini
Sektorchef Service

Sofie Axelsson
Verksamhetschef Kost

Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande, Kostprogram för måltider i Ale Kommun
Kostprogram för måltider i Ale kommun
Kostprogram (KS 0233/10)

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
För kännedom

Kommunstyrelsen

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Utbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och omsorgsnämnden
Bakgrund
Ale Kommuns kostprogram antogs av Kommunfullmäktige 2011 (KS 0233/10) och har inte
reviderats sedan dess och är nu i stort behov av att uppdateras. I gällande program finns bland
annat information om hur specialkostanmälan ska göras som inte längre stämmer överens med
gällande rutiner. Förändringar har gjorts under stycket specialkost, för att vara hanterbart i den
dagliga driften, då argument från vårdnadshavare för specialkost och anpassad kost har breddats
väsentligt de senaste åren. Meningen "I Ale kommun sker central tillagning till de flesta
verksamheter" är borttagen, då flertalet kök nu är tillagningskök. Det nya kostprogrammet är
nedkortat och specifika detaljer om de olika verksamhetsområdena är borttagna. Kostprogrammet
för måltider, hänvisar istället till råden från Livsmedelsverket, de nordiska
näringsrekommendationerna, skollagen, livsmedelslagstiftningen och till fattade beslut i Ale
kommun.
Syftet med Kostprogram för måltider i Ale kommun är att säkerställa en hög kvalité inom
mathantering. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade, näringsriktiga, miljösmarta och
säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i Ale kommun som ansvarar för hantering av kost
samt de verksamheter där måltider serveras.
Samråd/samverkan
Samråd i framtagandet av det nya Kostprogrammet för måltider, har skett med sektor utbildning,
sektor arbete, trygghet och omsorg samt sektor kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Perspektivet har beaktats men bedöms inte tillföra något ytterligare i ärendet i detta skede
Barnperspektivet
Artikel 27 i FN:s barnkonvention har beaktats.
Miljöperspektivet
Hänsyn har tagits till Livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens miljömål.
Funktionshinderperspektivet
Kommunens funktionshinderplan "Ale för alla" har beaktats.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Energi- och klimatstrategi 2030 för Ale Kommun har beaktats.
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet behöver kommuniceras med utbildningsnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt deras respektive sektorer.
Förvaltningens bedömning och motivering

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Det finns behov av att kommunen har ett gemensamt och uppdaterat kostprogram för att sträva
mot ett gemensamt mål och att alla berörda därmed kan ha samma förväntningar.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011-09-26

KF § 123

KS0233/10

Kostprogram för Ale kommun
På uppdrag av Kommunfullmäktige har ett kostprogram för Ale kommun tagits fram.
En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har deltagit. Syftet med
kostprogrammet är att ge riktlinjer som säkerhetsställer en hög kvalité inom all mathantering i kommunen. Ett kostprogram används som ett verktyg för kvalitetssäkring av
verksamheten samt som ett styrdokument för framtida utveckling.
Förslaget togs fram av tekniska nämnden men har efter omorganisationen översänts till
Utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden förslår Kommunstyrelsen att
anta kostprogrammet i sin helhet.
Sektor Kommunstyrelsen föreslår att kostprogrammet antas om de ökade kostnaderna
ryms inom Utbildningsnämndens ram.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-06-15
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar anta kostprogrammet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de ökade kostnaderna ska inarbetas i nämndernas
budgetramar.
Yrkande
Mikael Berglund yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar anta kostprogrammet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de ökade kostnaderna ska inarbetas i nämndernas
budgetramar.
Reservation
Rune Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet att anta kostprogrammet för Ale
kommun, med motiveringen att man anser inte att anpassning av menyn ska erbjudas av
religiösa, kulturella eller etiska skäl
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder

Vid protokollet
Håkan Spång
2011-10-06
Justeringsdatum

Klas Nordh
Ordförande

Paula Örn
Justerare
Jan Skog
Justerare
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.134
Datum: 2020-11-24
Kanslichef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Motion om att utreda en aktivitetspark i Alvhem - Alexis
Tranmarker (SD) m.fl.
Alexis Tranmarker (SD) och Kennet Sandow (SD) har i motion, inkommen 2019-04-17,
föreslagit att en utredning om möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en aktivitetspark i
Alvhem ska genomföras samt att en aktivitetspark efter att utredningen är genomförd ska
anläggas i Alvhem.
Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden samt till
samhällsbyggnadsnämnden som båda förslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden genom ett uppdrag till sektor
samhällsbyggnad tar ett helhetsgrepp om lekplatsfrågan och att förslaget om en aktivitetsplats i
Alvhem kan hanteras i en sådan plan, där prioriteringar kan göras kopplat till befintligt
ekonomiskt utrymme med flera faktorer.
Kommunstyrelsen delar nämndernas uppfattning och föreslår att motionen ska avslås med
hänvisning till pågående arbete inom samhällsbyggnadsnämnden avseende en lekplatsplan.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Kanslichef

Beslutsunderlag

·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-11-24
Motion om att utreda en aktivitetspark i Alvhem - Alexis Tranmarker (SD) m.fl. 2019-0417
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05 § 171
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2020-10-11
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-05-07 § 34
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid 2020-04-20

Ärendet expedieras efter beslut till:
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För kännedom
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund
Alexis Tranmarker (SD) och Kennet Sandow (SD) har i motion, inkommen 2019-04-17,
föreslagit att en utredning om möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en aktivitetspark i
Alvhem ska genomföras samt att en aktivitetspark efter att utredningen är genomförd ska
anläggas i Alvhem.
Motionärerna anför att det i Alvhem saknas en lekpark samt att det genom ett anläggande av en
aktivitetspark skapas en bra mötesplats i Alvhem. Vidare menar motionärerna att anläggandet
av en aktivitetspark skulle vara en del i visionen om att det ska vara lätt att leva i Ale samt att
det överensstämmer med inriktningen i verksamhetsplanen 2019, i vilken det finns skrivningar
om att minska klimatpåverkan och underlätta människors varadag.
Alvhem är ett litet samhälle och den enda form av lekplats finns på förskolan och den kan
endast användas efter klockan 18:00 på vardagar och på helger. Behovet av en lekplats/utegym
kan därför ses som stort. För att kunna bygga denna lekplats/utegym måste en bit av befintlig
fotbollsplan nyttjas. Det kommer medföra att fotbollsplanen får en mer begränsad yta.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-11-05 § 170, genom ett på sammanträdet väckt
initiativärende, uppdragit sektor samhällsbyggnad att utreda och föreslå en lekplatsplan inom
befintlig ram.
Inom ramen för systemet med Aleförslag har det inkommit ett större antal förslag som gäller
olika former av lek- och aktivitetsplatser i kommunen. Det är svårt att hantera dem som
enskildheter och det finns säkert ett stort behov av den plan som samhällsbyggnadsnämnden nu
upprättar.
Samråd/samverkan
Har ej varit aktuellt.
Remissyttrande
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har, 2020-05-07 § 34, föreslagit att motionen avslås.
Samhällsbyggnadsnämnden har, 2020-11-05 § 171, föreslagit att motionen avslås. Nämnden har
i en protokollsanteckning gjort följande uttalande:
Nämnden är glada för den motion, samt de Aleförslag som inkommit vad gäller nya lekplatser i
Ale kommun. Trots att nämnden väljer att avslå förslagen så har nämnden fattat ett beslut om
att en lekplatsplan ska tas fram. Syftet med den planen är att se över alla lekplatser som finns i
kommunen idag, samt se över vilka orter som saknar lekplats och därefter göra en plan för
framtida utbyggnad av lekplatser. Nämnden anser att frågan är viktig och att ytor för lek bör
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vara prioriterade i alla samhällen. Nämnden vill att protokollsanteckningen kommer de
sökande till del.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en kostnadsuppskattning på 1000 - 1500 tkr. Kultur- och
fritidsnämnden har uttryckt att de inte kan prioritera det för närvarande.
I och med att samhällsbyggnadsnämnden uppdragit sektor ssamhällsbyggnad att utreda och
förelås en lekplatsplan så kan kostnaderna hanteras inom ordinarie budget- och
investeringsprocess.
Barnperspektivet
En god tillgång på lek- och mötesplatser främjar självfallet barn och deras utveckling.
Geografisk närhet är en viktig faktor för att barnfamiljer på ett enkelt sätt ska kunna nå
lekplatser.
Miljöperspektivet
Tillgång till nära samhällservice minskar behovet av resande.
Funktionshinderperspektivet
Beaktas vid byggnationer men omfattas av samma resonemang som är nämnda under
barnperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Har ej varit aktuellt.
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet hanteras enligt ordinarie expedieringsprocess.
Förvaltningens bedömning och motivering
Motionen tillsammans med ett större antal Aleförslag som inkommit påvisar behovet av att
kommunen tar ställning till på vilka platser det ska finnas olika former av lek- och
aktivitetsplatser.
Om kommunen tar sig an dessa frågor var och en för sig finns risken att lek- och
aktivitetsplatser inte lokaliserias på bästa möjliga sätt samt att det genererar merkostnader.
Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till pågående arbete inom
samhällsbyggnadsnämnden avseende en lekplatsplan.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-05-07

KFN § 34

Dnr KFN.2020.23

Motion om att utreda en aktivitetspark i Alvhem Sverigedemokraterna
Ärendet
Ale kommun har tagit emot en motion från Sverigedemokraterna som föreslår
att kommunen utreder och anlägger en aktivitetsyta med lekplats, utegym och
sittbänkar med bord i Alvhem. Motionen föreslår att anläggandet av en
aktivitetsyt i Alvhem ska kunna användas som modell för andra
aktivitetsparker i kommunen. En plats som är strategiskt lokaliserad centralt i
samhället dit invånare enkelt kan ta sig utan att använda bil.
Avseende kommunens befintliga näridrottsplatser och även framtida
anläggningar, är det viktigt att de lokala föreningslivet finns med i arbetet. Att
anlägga en aktivitetspark med utegym i Alvhem är inget som kultur- och
fritidsnämnden i dagsläget har möjlighet att prioritera. Dock arbetar kultur- och
fritidsnämnden ständigt med att utveckla och se på framtida möjligheter till
mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i
de fortsatta utvecklingsarbetet.
Kultur- och fritidsnämnden lägger just nu fokus på att, tillsammans med
föreningslivet, underhålla och utveckla de befintliga aktivitetsytor kommunen
har och komplettera med utrustning.
Förvaltningens bedömning är att intentionen i den inskickade motionen,
gällande en aktivitetspark i Alvhem, ska avslås då det inte finns något
ekonomiskt utrymme för sektorn att driva en aktivitetspark.
Beslutsunderlag
Handlingar

·
·

Tjänsteutlåtande 2020-04-20
Motionen från Sverigedemokraterna, 2019-03-26

Förvaltningens beslutsförslag till kultur- och fritidsnämnden
Motionen avslås.
Yrkande
Sonny Landerberg (MP), ordförande, yrkar att kultur och fritidsnämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-05-07

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kultur och
fritidsnämnden beslutar att anta detsamma.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå motionen.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom
Alexis Tranmarker, Sverigedemokraterna
Kennet Sandow, Sverigedemokraterna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

SBN § 171

Dnr SBN.2020.141

Motion från Sverigedemokraterna - Aktivitetspark
Alvhem
Ärendet
Sverigedemokraterna inkom 2019-04-16 med en motion med förslag till en
aktivitetspark i Alvhem.
Då flera av invånarna åker bil för att ta sig ut till en lekpark så skulle det
underlätta för samhället att få mer lokala aktiviteter. Det finns även flertal som
löptränar i kommunen och det skulle vara lämpligt att komplettera med ett
utegym i denna aktivitetspark.
För att nå ut till alla grupper i samhället bör det även finnas sittbänkar för att
skapa en bra allmän mötesplats för både äldre och yngre.
Ett förslag om en aktivitetsparken innehåller:
· Lekpark för småbarn
· Enklare form av utegym
· Sittbänkar med bord
Förslaget ska beaktas i framtida utbyggnadsplan för lekplatser.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande

2020-10-11

·

Motion om att utreda en Aktivitetspark i
Alvhem (SD), 2019-04-16

2020-04-03

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Yrkande
Ordförande Johan Nordin (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på förvaltningens
beslutsförslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Protokollsanteckning
Följande protokollsanteckning lämnas av samhällsbyggnadsnämnden:
Nämnden är glada för den motion, samt de Ale förslag som inkommit vad
gäller nya lekplatser i Ale kommun.
Trots att nämnden väljer att avslå förslagen så har nämnden fattat ett beslut
om att en lekplats plan ska tas fram.
Syftet med den planen är att se över alla lekplatser som finns i kommunen idag,
samt se över vilka orter som saknar lekplats och därefter göra en plan för
framtida utbyggnad av lekplatser.
Nämnden anser att frågan är viktig och att ytor för lek bör vara prioriterade i
alla samhällen. Nämnden vill att protokollsanteckningen kommer de sökande
till del.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
För kännedom

Handläggaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer: KFN.2020.23
Datum: 2020-04-20
Nämndsekreterare Malin Hult
E-post: malin.hult@ale.se
Kultur-och fritidsnämnden

Motion gällande utredande och anläggande av en aktivitetspark i
Alvhem
Ale kommun har tagit emot en motion från Sverigedemokraterna som föreslår att kommunen
utreder och anlägger en aktivitetsyta med lekplats, utegym och sittbänkar med bord i Alvhem.
Motionen föreslår att anläggandet av en aktivitetsyt i Alvhem ska kunna användas som modell
för andra aktivitetsparker i kommunen. En plats som är strategiskt lokaliserad centralt i
samhället dit invånare enkelt kan ta sig utan att använda bil.
Avseende kommunens befintliga näridrottsplatser och även framtida anläggningar, är det viktigt
att de lokala föreningslivet finns med i arbetet. Att anlägga en aktivitetspark med utegym i
Alvhem är inget som kultur- och fritidsnämnden i dagsläget har möjlighet att prioritera. Dock
arbetar kultur- och fritidsnämnden ständigt med att utveckla och se på framtida möjligheter till
mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i de fortsatta
utvecklingsarbetet.
Kultur- och fritidsnämnden lägger just nu fokus på att, tillsammans med föreningslivet,
underhålla och utveckla de befintliga aktivitetsytor kommunen har och komplettera med
utrustning.
Förvaltningens bedömning är att intentionen i den inskickade motionen, gällande en
aktivitetspark i Alvhem, ska avslås då det inte finns något ekonomiskt utrymme för sektorn att
driva en aktivitetspark.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden
Motionen avslås

Anna Reinhardt
Sektorchef
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Klas Arvidsson
Enhetschef
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Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande 2020-04-20
Motionen från Sverigedemokraterna, 2019-03-26

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom
Alexis Tranmarker, Sverigedemokraterna
Kennet Sandow, Sverigedemokraterna
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2020.141
Datum: 2020-10-11
Enhetschef Gata-Park Anders Alfredsson
E-post: anders.alfredsson@ale.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Motion från Sverigedemokraterna - Aktivitetspark Alvhem
Sverigedemokraterna inkom 2019-04-16 med en motion med förslag till en aktivitetspark i
Alvhem.
Då flera av invånarna åker bil för att ta sig ut till en lekpark så skulle det underlätta för
samhället att få mer lokala aktiviteter. Det finns även flertal som löptränar i kommunen och det
skulle vara lämpligt att komplettera med ett utegym i denna aktivitetspark.
För att nå ut till alla grupper i samhället bör det även finnas sittbänkar för att skapa en bra
allmän mötesplats för både äldre och yngre.
Ett förslag om en aktivitetsparken innehåller:
·
·
·

Lekpark för småbarn
Enklare form av utegym
Sittbänkar med bord

Förslaget ska beaktas i framtida utbyggnadsplan för lekplatser.

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Anders Alfredsson

Mattias Mossberg

Enhetschef gata-park

Verksamhetschef teknik

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-11 .
Motion - Aktivitetspark Alvhem, 2019-04-16
Ärendet expedieras efter beslut till:

Motionären
För vidare hantering
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Kommunstyrelsen
För kännedom

Handläggaren

Bakgrund
Sverigedemokraterna inkom 2019-04-16 med en motion till kommunstyrelsen med förslag till
en aktivitetspark i Alvhem. Motionen remitterades 2019-05-19 till kultur- och fritidsnämnden
där den blev liggande. Efter kontakt mellan kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden
framkom att motionen skulle skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden där den inkom
2020-04-03.
Det finns ett flertal som önskar en lekpark i Alvhem då det idag saknas närliggande parker för
barnfamiljer. Då flera av invånarna åker bil för att ta sig ut till en lekpark så skulle det
underlätta för samhället att få mer lokala aktiviteter. Det finns även flertal som löptränar i
kommun och det skulle vara lämpligt att komplettera med ett utegym i denna aktivitetspark.
För att nå ut till alla grupper i samhället bör man även se till att det finns sittbänkar för att skapa
en bra allmän mötesplats för både äldre och yngre.
Ett förslag om en aktivitetsparken innehåller:
·
·
·

Lekpark för småbarn
Enklare form av utegym
Sittbänkar med bord

Samråd/samverkan
Samråd har ägt rum internt inom sektor samhällsbyggnad.

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

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kostnaden kommer att ligga runt 1 - 1.5 miljoner kronor.

Barnperspektivet
Plan- och bygglagen och EU-normer kommer att beaktas.

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

Funktionshinderperspektivet
Funktionshindersperspektivet är en del av ordinarie byggprocess.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
EU normer för lekplatser kommer att behöva följas.

Ärendets kommunikationsbehov
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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Motionären kommer att meddelas. Ingen ytterligare kommunikation bedöms krävas.

Förvaltningens bedömning och motivering
Alvhem är ett litet samhälle och den enda form av lekplats finns på förskolan och den kan
endast användas efter klockan 18:00 på vardagar och på helger. Behovet av en lekplats / utegym
ses därför som stort. För att kunna bygga denna lekplats / utegym måste man ta en bit av
befintlig fotbollsplan. Detta kommer medföra att fotbollsplanen får en mer begränsad yta.
Förslaget ska beaktas i framtida utbyggnadsplan för lekplatser.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2019.49
Datum: 2021-03-10
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunstyrelsen

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att förbjuda passiv
insamling av pengar
Förslag till beslut
Förvaltningen avstår från att lämna ett förslag till beslut och överlämnar frågan om att
förbjuda passiv insamling av pengar utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Robert Janson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har genom en motion
den 27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter för Ale
kommun under § 12 (insamling av pengar) infoga följande lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande platser i kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem
Handelsplats Älvängen
Resecentrum Älvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Surte centrum
Surte pendelstation
Samhällsbyggnadsnämnden har den18 februari 2021, § 24, beslutat att inte ta ställning i
frågan utan har överlämnat ärendets avgörande till kommunfullmäktige.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-25
Motion 2019-01-27
PM 2020-10-16
Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-17 i mål 2149-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-18, § 24
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5 2020-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-10-19
Beslutet skickas till:
Robert Jansson
Charlie Ceder
Pernilla Johansson
Samhällsbyggnadsnämndens registrator
Kommunstyrelsens registrator
Ärendet
I lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun finns följande bestämmelse med tillhörande
rubrik.
Insamling av pengar
12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs
dock inte tillstånd.
Robert Janson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har genom en motion
den 27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter för Ale
kommun under § 12 (insamling av pengar) infoga följande lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande platser i kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem
Handelsplats Älvängen
Resecentrum Älvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Ale kommun
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Surte centrum
Surte pendelstation
I kommunjuristens promemoria den 16 oktober 2020 behandlas två tänkbara beslutsalternativ,
alternativ 1 för de som är emot ett tiggeriförbud och alternativ 2 för de som är för ett
tiggeriförbud.
Samhällsbyggnadsnämnden har den18 februari 2021, § 24, beslutat att inte ta ställning i
frågan utan har överlämnat ärendets avgörande till kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning
Ett genomförande av motionen medför mindre interna kostnader för ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna.
Invånarperspektiv
När en person sitter på en trottoar eller liknande gångutrymme samt dessutom har
tillhörigheter liggande där, innebär det i de flesta fall en avsmalning av utrymmet för gående.
Detta kan innebära en störning i trafikflödet och utgöra ett säkerhetsproblem för framförallt
invånare med nedsatt syn.
Hållbarhetsperspektivet
Hållbarhet bedöms inte vara en aktuell frågeställning i ärendet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Rätten att meddela lokala ordningsföreskrifter utgår från ordningslagen (1993:1617).
Kommunfullmäktige får meddela lokala föreskrifter för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte angå förhållanden som är reglerade i
ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan
regleras på annat sätt. Föreskrifterna får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Högsta förvaltningsdomstolen har genom en dom den 17 december 2018, mål 2149-18,
fastställt Vellinge kommuns beslut att i lokala ordningsföreskrifter införa ett tillägg om förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna områden. Rättsläget är klarlagt
genom domen. Kommunerna har möjlighet att genom lokala ordningsföreskrifter reglera
penninginsamling på offentlig plats. Domstolen utvecklar i domskälen de förutsättningar som
föreskrifterna måste uppfylla.
Den rättsliga bedömningen behandlas i kommunjuristens promemoria den 16 oktober 2020.
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Remissyttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 november 2020, § 5, berett
samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över motionen och kommunjuristens
promemoria i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har den18 februari 2021, § 24, beslutat att inte ta ställning i
frågan utan har överlämnat ärendets avgörande till kommunfullmäktige.
Beslutets genomförande
Ett genomförande av motionen innebär att ett förslag till ändring av lokala
ordningsföreskrifter behöver skickas ut på remiss och därefter behandlas av
kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att det är möjligt att införa ett förbud mot tiggeri på offentlig
plats inom de i motionen angivna platserna. Förvaltningen avstår från att ta ställning i frågan
om ett förbud ska införas.
Om ett förbud ska införas, anser förvaltningen att det är väsentligt att 12 § lokala
ordningsföreskrifter omarbetas, dels för att bestämmelsen behöver förtydligas och förenklas,
dels för att de lokala ordningsföreskrifterna är en straffsanktionerad författning riktad mot
allmänheten. Förvaltningen är av uppfattningen att platserna bör bestämmas på kartbilagor
och att det är en fördel om de geografiska områdena med förbud mot passiv insamling i så fall
överensstämmer med de områden i vilka det gäller förbud mot alkohol.
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Förbud i lokala ordningsftireskrifter mot insamling av
pengar (tiggeri)
Bakgrund
I lokala ordningsftireskrifter i Ale kommun finns foljande bestämmelse med
tillhörande rubrik.
Insamling av pengar
12S
Polismyndighetens tillstand krävs ftir insamling av pengar i bössor
eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en
tillstandspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Nåir insamlingen ska ske i samband med framftirande av gatumusik
krävs dock inte tillstand.
Robert Janson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har genom
en motion den27 januari 2019 foreslagit att fullmäktige beslutar att i lokala
ordningsfüreskrifter ftir Ale kommun under $ 12 (insamling av pengar) infoga
füljande lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är ftirbjuden på ftiljande
platser i kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem
Handelsplats Älvängen
Resecentrum Alvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Surte centrum
Surte pendelstation
Rätten att meddela lokala ordningsfüreskrifter utgår fran ordningslagen
(1993:1617). Kommunfullmäktige fär meddela lokala füreskrifter for att
upprätthålla den allmåinna ordningen på offentlig plats. Föreskriftema fär inte
angå forhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan forfattning eller
som enligt lagen eller annan forfattning kan regleras på annat sätt. Föreskrifterna
fär inte heller läggaonödigt tvang på allmåinheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
Högsta ftirvaltningsdomstolen har genom en dom den 17 december 2018, mål
2149-18, fastställt Vellinge kommuns beslut att i lokala ordningsfüreskrifter
infüra ett tillägg om fürbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt
angivna områden. Rättsläget är klarlagt genom domen. Kommunerna har
möjlighet att genom lokala ordningsfiireskrifter reglera penninginsamling på
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offentlig plats. Domstolen utvecklar i domskälen de fðrutsättningar som
ftireskrift erna måste uppfflla.
Bedömning
Jag gör bedömningen att det åir möjligt att infüra ett fürbud mot tiggeri på
offentlig plats inom de i motionen angivna platserna om kommunfullmäktige
anser att detta behövs. Platsema synes vara väl valda om det gäller att
upprätthålla den allmåinna ordningen eller som Högsta fÌirvaltningsdomstolen
fortydligar innebörden av uttrycket, "att ftirebygga stömingar i det offentliga
rummetto.

Iagär av uppfattningen att platserna utom när det gäller Alvängen
huvudsakligen överensståimmer med de områden som ár utritade på bilagorna 510 i gällande foreskrifter. På offentlig plats inom dessa områden gäller
alkoholfärbud enligt 13 $.

Lokala ordningsforeskrifter riktar sig till alla människor och bör göras så enkla
som möjligt utan att de brister i klarhet. Områdena bör därfor klargöras genom
att platserna görs till områden på kartbilagor, vilket åir i överensståimmelse med
logiken i kommunens gällande lokala ordningsfüreskrift er.
Om kommunfullmfütige önskar genomfüra motionen foreslår jag att området i
Älvängen på bilaga 9 utökas med handelsplatserna Älvhem och Alvåingen fiir att
fürenkla de lokala ordningsfüreskriftema. Det skulle leda till att alkoholforbud
och tiggeriforbud gäller inom samma områden.

Formuleringen "Polismyndighetens tillstånd krävs für insamling av pengar i
bössor eller liknande..." i gällande 12 $ ¿ir enligt min uppfattning oklar. Den blir
inte tydligare av det füreslagna tillägget "Passiv insamling av pengar (tiggeri) ¿ir
ftirbjuden på foljande platser ...". Om kommunfullmäktige önskar genomfüra
motionen finns det enligt min mening starka skäl att samtidigt se över
formuleringen av 12 $ i sin helhet för att skapa större tydlighet. Ett nytt
formulerat fürslag bör därfiir klargöra vilka insamlingar som ár tillåtna efter
polistillstånd och vilka som är forbjudna. Ett forslag bör även belysa om det ska
gälla andra regler vid aktiv insamling. Mycket talar für att ett forslag bör göras
+^1--:1-^L^-^^-l^
LçÃrllrurr.rçltjçllr¡s.

f'r.Lù
^++

.7^+ C^^^ ^1-X1 ^++ ['t:,¿.,Å1:^^ +^--+^- C-^--AX,,^- ^-. Lf,:l-^+^
\rçL
llllllù ùr\.4l 4LL rurLyurrËa LçÀLçr.r uaaurë4r (lv9rr
av rruËùtal

forvaltningsdomstolens dom, sid 9 tredje stycket, även om domstolen med hjälp
av tolkning av ordet tiggeri inom parentes anser att det med tillräcklig tydlighet
framgår vad som avses.

Enligt 12 $ sista meningen gäller ett undantag ftir insamling i samband med
gatumusik. Denna mening härrör från underlaget till lokala ordningsfüreskrifter
i kommunforbundets cirkulåir 199541. Om paragrafen ska omarbetas bör även
denna formulering övervägas, for att ta bort det kryphål som formuleringen
synes skapa.
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Formuleringen av texten tir avgörande n?ir det gäller füreskrifter som ár
straffsanktionerade och begränsar allmåinhetens frihet. Om fiireskriftema någon
gang prövas i ett brottrnål, ftir en tilltalad inte dömas fiir en gärning som inte
omfattas av ftireskrifternas ordalydelse. Det finns således inte någon möjlighet
att tolka ordalydelsen extensivt till den tilltalades nackdel.
Innan lokala ordningsforeskrifter ändras ska berörda myndigheter ges tillfiille att
yttra sig över ftrslaget till ny lydelse av fÌireskrifterna. Dåirutöver bör i det här
fallet bl a berörda råd och ägare till offentlig plats inom angivna områden ges
möjlighet attyttra sig. Viss offentlig plats som skulle komma att omfattas är
nåimligen i privat ägo. Ett fürslag behöver därftir skickas ut på rerniss.

Två tänkbara alternativ till beslut
Nedan ftiljer två tåinkbara alternativ till beslut, alternativ 1 für de som är emot ett
tiggerifürbud och altemativ 2 für de som ?ir ftir ett tiggeriftirbud.

Alternatív

I

Kommtmfullmtiktige beslutar att avslå motionen.

Alternativ 2

1.

2.

Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett
fürslag till ny lydelse av bestämmelsema om insamling av pengar i 12 $
lokala ordningsfüreskrifter i Ale kommun med den inriktning motionen
anger samt att koppla det nya forbudet till markerade områden på bilagoma
5-10 i gällande lokala ordningsfiireskrifter, varvid markerade områden på
bilaga 9 (Älvängen) ska utökas.
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnden att skicka ut ett utarbetat forslag
på remiss for att därefter lägga fram ett fürslag till kommunfullmäktige i
frågan.

3.

Kommunfullmfütige beslutar att motionen därmed är besvarad.

4#^1k/,, hr1
Klas Holmberg

-.t
Bilagor

l.
2.

Lokala ordningsfüreskrifter i Ale kommun
Högsta fürvaltningsdomstolens dom 2018-12-17, mäl 2149-18
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2020.319
Datum: 2021-02-02
Enhetschef Gata-Park Gustaf Nilvall
Samhällsbyggnadsnämnden

Motion om att förbjuda passiv insamling av pengar
Förslag till beslut
1. Förvaltningen överlämnar frågan om att förbjuda passiv insamling av pengar utan eget
ställningstagande.
2. Samhällsbyggnadsnämnden delar kommunjuristens bedömning att 12 § i lokala
ordningsföreskrifter bör förtydligas och förenklas om kommunfullmäktige önskar
genomföra motionen.
Sammanfattning
Robert Janson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har genom en motion
den 27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter för Ale
kommun under § 12 (insamling av pengar) infoga följande lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande platser i
kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem
Handelsplats Älvängen
Resecentrum Älvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Surte centrum
Surte pendelstation
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 november 2020 berett
samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över motionen och kommunjuristens
promemoria i ärendet och därvid framhållit att nämnden naturligtvis är oförhindrad att själv
lägga ett förslag i ärendet.

Thomas Lenell
Sektorchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Mattias Mossberg
Verksamhetschef Teknik
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-02
KS AU beslut 2020-11-17
Motion 2019-01-27
PM 2020-10-16
Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-17 i mål 2149-18
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Kommunstyrelsen

Ärendet
I lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun finns följande bestämmelse med tillhörande
rubrik.
Insamling av pengar
12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband
med framförande av gatumusik krävs dock inte tillstånd.
Robert Janson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har genom en motion
den 27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter för Ale
kommun under § 12 (insamling av pengar) infoga följande lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande platser i
kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem
Handelsplats Älvängen
Resecentrum Älvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Surte centrum
Surte pendelstation
I kommunjuristens promemoria den 16 oktober 2020 behandlas två tänkbara beslutsalternativ,
alternativ 1 för de som är emot ett tiggeriförbud och alternativ 2 för de som är för ett
tiggeriförbud.
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Ekonomisk bedömning
Ett genomförande av motionen medför mindre interna kostnader för ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna.
Invånarperspektiv
När en person sitter på en trottoar eller liknande gångutrymme samt dessutom har
tillhörigheter liggande där, innebär det i de flesta fall en avsmalning av utrymmet för gående.
Detta kan innebära en störning i trafikflödet och utgöra ett säkerhetsproblem för framförallt
invånare med nedsatt syn.
Hållbarhetsperspektivet
Hållbarhetsperspektivet bedöms inte vara en aktuell frågeställning i ärendet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Rätten att meddela lokala ordningsföreskrifter utgår från ordningslagen (1993:1617).
Kommunfullmäktige får meddela lokala föreskrifter för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte angå förhållanden som är reglerade i
ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan
regleras på annat sätt. Föreskrifterna får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Högsta förvaltningsdomstolen har genom en dom den 17 december 2018, mål 2149-18,
fastställt Vellinge kommuns beslut att i lokala ordningsföreskrifter införa ett tillägg om förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna områden. Rättsläget är klarlagt
genom domen. Kommunerna har möjlighet att genom lokala ordningsföreskrifter reglera
penninginsamling på offentlig plats. Domstolen utvecklar i domskälen de förutsättningar som
föreskrifterna måste uppfylla.
Den rättsliga bedömningen behandlas i kommunjuristens promemoria den 16 oktober 2020.
Remissyttrande
Om kommunfullmäktige önskar genomföra motionen, kommer ett utarbetat förslag att skickas
ut på remiss.
Beslutets genomförande
Ett genomförande av motionen innebär att ett förslag till ändring av lokala
ordningsföreskrifter behöver skickas ut på remiss och därefter behandlas av
kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att det är möjligt att införa ett förbud mot tiggeri på offentlig
plats inom de i motionen angivna platserna. Förvaltningen avstår från att ta ställning i frågan
om ett förbud ska införas.
Om ett förbud ska införas, anser förvaltningen att det är väsentligt att 12 § lokala
ordningsföreskrifter omarbetas, dels för att bestämmelsen behöver förtydligas och förenklas,
dels för att de lokala ordningsföreskrifterna är en straffsanktionerad författning riktad mot
allmänheten. Förvaltningen är av uppfattningen att platserna bör bestämmas på kartbilagor
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och att det är en fördel om samma geografiska områden gäller för förbud mot alkohol och
passiv insamling.
Förvaltningens bedömning är att det är lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med något av beslutsalternativen i kommunjuristens
promemoria eller att nämnden beslutar att inte avge något yttrande.
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Lokala ordningsföreskrifter i Ale
kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 29 januari 2018, S 23
Diarienummer KS.201 7.306

|
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Lokala ordningsföreskrifter i Ale
kommun
Inledande bestämm elser
1$
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617\.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämnrelser om hur
den allmänna ordningen i Ale kommun ska upprätthållas. Bestämmelsema i
20 $ har även till syfte att ft)rhindra att människors hälsa eller egendom skadas
till ftiljd av användningen av pyrotekniska varor.

2S
Dessa lokala ordningsft)reskrifter gäller inom Ale kommun på offentlig plats.

Bestämmelsernai20 $ gäller även på andra platser än offentlig plats.

3S

Av I kap. 2 $ ordningslagen fiamgår vilka

platser som är ofIèntlig plats.

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa lokala
ordningsfi)reskrifter ska de badplatser som är streckade (röd skraffering) på
ftiljande bilagor jämställas med offentlig plats.
- Bilaga I (Surtesjön)
- Bilaga 2 (Vimmersjön)
- Bilaga 3 (Hålsjön)
- Bilaga 4 (Hultasjön)

4$
Innan polismyndigheten tàttar beslut om tillstånd med stöd av 7, 10. I I 12,
och 20 S$ bör kommunen beredas tillfÌille att yttra sig.

l9

Lastning av varor m m
ss
Vid lastning, fbrsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig
för åtgärden göra vad som behövs för att unclvika att allmänheten utsätts för
tillfÌilliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Gods fÌir inte lastas av eller läggas upp så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar eller utrymningsvägar blockeras eller på ett sådant
sätt att räddningstjänstens arbete hindras.

2 (6)

Schaktning, grävning m m
6$
Den som är ansvarig ft)r upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fullnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att
det sker på ett sådant sän att allmänheten utsätts fðr minsta möjliga olägenhet.

I 3 kap.4 $ ordningslagen finns ytterligare bestämmelser avseende grävning
och liknande arbete.

Störande buller
7$
Stenkrossning, pålning, nitning eller annat arbete som orsakar störande buller,
ftir personet på offentliga platser, fär inte utftiras mellan kl. 19.00 och 07.00
utan pol ismyndighetens ti I lstånd.

Containrar m m
8S
Ägare och nytdanderättshavare till container och andra anordningar, uppställda
på en offentlig plats, ansvarar ftir att containern respektive anordningarna är
tydligt märkta med ägarens eller nyftjanderättshavarens llamn, adress och
telefonnummer.

Markisero flaggor och skyltar
e$
Markiser, flaggor och skyltar eller andra anorclningar fär inte skjuta ut över en
gångbana på en lägre höjd än 2"30 meter, över en c,vkelbana eller gång- och
cy"kelbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en anllan körbana på lägre
höjd än 4.50 meter.

Att tillstånd krävs fìir att sätta upp bland annat skyltar och t'laggor framgår av
annan lagstiftning.

Affïschering
10s
Afïìscher, annonser eller liknande anslag eller meddelanden får inte utan
tillstånd av polismyrrdigheten säftas upp eller visas på sådana husväggar,
staket, stolpar, skyltar. bildskärmar eller annat som vetter rnot offentlig plats.
Polismyndighetens tillståncl behövs inte ftir att sätta upp anslag eller
mecldelanden på permanenta tavlor. pelare eller andra liknande anordningar
som är avsedda fðr denna typ av meddelande. Om bygglov har erhållits lor
bildskärm, krävs inte heller polismyndighetens tillstånd flor att på bildskärmen
visa rneddelanden.

3 (6)
Näringsidkare lär utan polismyndighetens tillstånd sätta upp annonser och
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen bedrivs.

Högtalarutsändning m m

Its
Muntlig infbrmation, reklam. propagancla eller andra muntliga budskap som
riktar sig till personer på otfentliga platser, fär inte spridas genom högtalare
eller annat ljudlorstärkande hjälprnedel utan tillstånd av polismyndigheten.
Förbudet omfàttar inte spridning av budskap som forutsätter att mottagaren
själv behöver vidta en åtgärd for att uppfatta budskapet.

Insamling av pengar
12S
Polismyndighetens tillstånd krävs flor insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
samnrankomst eller offentlig tillställning. När insamlirrgen ska ske i samband
med framñrancle av gatumusik krävs dock inte tillstånd.

Förtäring av alkohol
13$
Alkoholdrycker nred en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte
flonäras på offentlig plats inom de områden som är streckade (röd skraffering)
på ftiljande bilagor.

- Bilaga 5 (Surte; två områden)
- Bilaga 6 (Bohus)
- Bilaga 7 (Nödinge)
- Bilaga 8 (Nol; fvå ornråden)
- Bilaga 9 (Älvangen; tre områden)
- Bilaga l0 (Skepplanda)

Förbudet i forsta stycket gäller inte motorvägs körbarra, utalr avser gångbroar
över motorvägen.
Inom ett tratìkföretags område eller på dess flirdmedel gäller i stället enligt
4 kap. ordningslagen att alkoholdrycker inte fär förtäras.
För områden inom järnvägssystern gäller i stället enligt 9 kap. 2 $
järnvägslagen (2004:519) att alkoholdr-vcker inte tär fortäras, om inte undantag
har medgetts i särskilt fallmed stöd av järnvägslagen.

Hundar
14$
En hunds ägare eller den som har tagit emot en hund fÌir underhåll" nyttjande
eller tillfiillig vård, ansvarar tðr att bestämmelserna i l5-17 $S loljs. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund for synskadad person. for

4 (6)
service- och signalhund flor person med funktionsnedsättning eller flor

polishund itjänst.

ls$
Tikar ska under löptid hållas kopplacle. dock inte inom inhägnade områden.
16S
Hundar fär inte vistas på lekplatser belägna på ofïentlig plats.
På badplatser fär hundar inte vistas inom de områden som är streckade (röd

skraffering) på loljande bilagor.
- Bilaga I (Surtesjön)
- Bilaga 2 (Virnmersjön)
- Bilaga 3 (Hålsjön)
- Bilaga 4 (Hultasjön)
17S
Föroreningar efïer hundar ska plockas upp på offentlig plats inom de områden
som är streckade (röd skraffering) på foljande bilagor.

-

Bilagall(Surte)
Bilaga l2 (Bohus)
Bilaga l3 (Nödinge)
Bilaga la (Nol)
Bilaga l5 (Alafbrs)
Bilaga l6 (;ilvängen)
Bilaga 17 (Skepplanda)
Bilaga l8 (Alvhem)

Hästar
18$
På badplatser fä.r hästar inte ridas eller på annat sätt medtõras inom de områden

som är streckacle (röd skraffering) på ftiljande bilagor.

-

Bilaga I (Surtesjön)
Bilaga 2 (Vimrnersjön)
Bilaga 3 (Hålsjön)
Bilaga 4 (Hultasjön)

Hästar får inte ridas eller på annat sätt medföras på de motionsspår som har
markerats mecl helclragen röd linje på.ftlljande bilagor.
Bilaga l9 (Elljusspåret mellan Ãlvängen och Alafors samt elljusspåren

-

vicl Furulunds fritidsomr'åde i Alafors)
Bilaga 20 (Elljusspåret i Skepplanda)
Bilaga 2l (Elljusspåret vid Dammekärrs f itidsområde iNödinge)
Bilaga 22 (Elljusspåret vid Jennylunds fritidsområde i Bohus)

s (6)

Sprängning och skjutning med vapen

te$
Luftvapen. fjädervapen och paintballvapen fär inte utan polismyndighetens

tillstånd användas på offentlig plats.

Att sprängning och skjutning med vissa vapen inte fär äga rum inom
detaljplanelagt område utan tillstånd av polismyndigheten framgår av 3 kap
6 $ ordningslagen.

Fyrverkerier
20s
Inom de områden som är streckade (röd skraffering) på följande bilagor får
ffrverkerier inte användas utan polismyndighetens tillstånd vid andra
tidpunkter än påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl. 18.00
och påloljande dag kl. 01.00.
(Surte)
Bilaga
Bilaga 12 (Bohus)

-

ll

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

l3 (Nödinge)
14 [Nol)
l5 (Alafors)
l6 (Älvangen)
l7 (Skepplancla)
l8 (Alvhem)

Mecl fyrverkeri avses i dessa lokala ordningsforeskrifter pyrotekniska varor
sonr är avsedda fìir underhållning och som inte är avsedda for inomhusbruk.

Att tíllståndsplikt i vissa fall även ft)religger inom övriga kommunen samt
under påskafton. valborgsmässoafton och nyårsafton fiamgår av 3 kap. 7
ordningslagen.

$

Att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av polismyndigheten fär innehas eller
användas vid vissa idrottsarrangemang framgär av 5 kap. 3 $ ordningslagen.

Att pytotekniska varor inte utan tillstånd av polismyndigheten fär användas vid
en allmän sammankomst eller offentlig tillställning framgår av 2 kap. 20 $
ordningslagen.

Camping
21 $
På badplatser är övernattning i talt eller fordon inte tillåten utan
polismynclighetens tillstånd inom de områden som ãr streckade (röd
skraffering) på lðljande bilagor.
Bilaga I (Surtesjön)
Bilaga 2 (Vimmersjön)

-

Bilaga 3 (Hålsjön)
Bilaga 4 (Hultasjön)
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Överträdelse av lokat ordnin gsläreskrift
22$
I ordningslagen finns bestämmelser om strafl, ftireläggande och forverkande i
de fall dessa fiireskrifrer inte efterlevs.

I (10)

HÖGSTA
FÖRVALTNINGS DOM S TOLEN

S

DOM
Målnr
2t49-t8

meddelad

i Stockholm den l7 december 2018

KLAGAI\IDE
Vellinge kommun
235 8l Vcllinge

MOTPART
Länsstyrelsen

i Skåne

l?in

20515 Malmö

ÕvsRKLncAT AvcÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 27 mars 2018 i mål nr 754-lE

SAKEN
Lokala ordningsfóreskrifter

IIÕGSTA FÕRVALTTìINGSDOMSToLENS AVGÔRANDE
Högsta fÌlrvaltningsdomstolen upphåiver kammarrättens dom samt
fürvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i de delar de avser Vellinge
kommuns beslut att anta tillägg

till punkt I I i lokala ordningsftireskrifter

om

ftirbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna områden och
fastställer kommunens beslut i denna del (dnr K520171264).

Dok.ld 197696
Postadress

Box2293
103 l7 Stockholm

Besöksedress
Birger Jarls torg 13

Telefon
08-561 676 00

Tclef¡x

Expeditionstid

08-s6t 67820

- fredag
08:0G-16:30

E-post:
hogstaforvallnin gsdomstolen@dom. se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

måndag

2

DOM
Mål nr

2t49-t8
BAKGRUI\ID

Ordningslagen

(I

993: I 61 7) syftar bl.a.

till

att trygga ordningen och säkerheten på

offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bl.a. gator,
vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmåin plats

och som har upplåtits for sitt ändamå|.

Lagen innehåller endast ett fütal regler om allmän ordning. Behovet av ytterligare
bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala ordningsföreskrifter
meddelade ¿v kommunerna. Sådana fóreskrifter kan avse

ett grundläggande krav

åir

vitt skilda frågor, men

att de måste behövas ft)r att upprätthålla den allmänna

ordningen på offentlig plats. De får inte heller lägga onödigt tvång på allmfinheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. För att bl.a.
säkerställa detta ska beslutade fdreskrifter anmälas

till

låinsstyrelsen, som ska

upphäva ñreskrifter som inte uppffller dessa krav.

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade vid en revidering av tidigare
gällande lokala ordningsfüreskrifrer att bl.a. infora ett fÌirbud mot p¿tssiv
insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna och avgränsade offentliga platser

inom kommunen. Förbudet skulle gälla på Stortorget och Lilla torg i Vellinge
centrum, Båickatorget och västra delen av Skanörs centrum, Skanörs hamn, ett
område vid Höllvikens bibliotek samt Nyckelhålsparken i Höllviken.

Beslutet anmäldes
med hänvisning

till

till

länsstyrelsen som, såvitt åir aktuellt nu, upphävde ftirbudet

att det inte framkommit att själva insamlandet av pengar

orsakat ordningsstömingar. Den aktuella ftireskriftEn stred dËirmed mot en

grundläggande forutsättning ûir kommunens rätt att meddela foreskrifter,
nämligen att fìjreskriften ska behövas ftjr att upprätthålla den allmåinna ordningen

Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut tillfürvaltningsrätten, som avslog
överklagandet. Förvaltningsrätten fann att kommunen inte visat att det

ñrekommit ol?igenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktåir att det

DOM
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Mål nr
2149-r8
med hänsyn

till

den allmänna ordningen på angivna platser var motiverat att

infóra ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri).

Kammarrätten, som instämde i fiirvaltnin gsrättens bedömning, avslo g
kommunens överklagande dit.

YRKA¡IDEN M.M.
Vellínge kommun yrkar att kammarräfiens dom ska upphävas och att kommunens
beslut ska faststiil las.

Lrinsstyrelsen i Skåne kin anser att överklagandet ska avslås.

Sveriges Kommuner och Landsting, som avgett yttrande i målet, anser

sarnmanfattningsvis att lokala ordningsfiireskrifter kan avse såväl aktiv som
passiv penninginsamling och bör kunna infÌiras på såirskilda och tydligt
avgränsade platser samt att det bör ankomma på kommunen att bedöma om det

finns ett behov av sådana õreskrifter.

SKÄLEN

rön ¡,vcÕn¡,¡roar

Frågan i målet

Frågan i målet åir om en kommun filr reglera s.k. passiv penninginsamling genom

lokala ordningsfü reskrifter.

Rättslig reglering

Enligt 3 kap.

I

$ ordningslagen

Ër regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare fìireskrifter lor kommunen
eller del av denna som behövs fÌir att upprätthålla den allmänna ordningen på

offentlig plats. Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela
ordningsforeskrifter genom

I

$ ftirordningen (1993:1632) med bemyndigande

fìir

4

DOM
Mål nr
2t49-18
kommuner och l?insstyrelser att meddela Iokala foreskrifter enligt ordningslagen

(l 993: I 6l 7).

I 3 kap. 12 $ ordningslagen anges bl.a. att ordningsfiireskrifterna inte

ñr

lägga

onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.

Av 3 kap. l3 $ framgår att kommunens beslut aft anta, åindra eller upphäva sådana
foreskrifter som avses i 8 $ omedelban ska anmälas

till

litnsstyrelsen och att

lÌinsstyrelsen ska upphäva en ftireskrift som strider mot lagen.

Högsta lìhvaltningsdomstolens bedömning

De n ko mmunal a fii re

s

krift srtitt e n

Genom de i målet aktuella foreskriftema har kommunen ftireskrivit dels att det,
med vissa angivna undantag, krävs tillstånd från Polismyndigheten fìir insamling

av pengar i bössor eller liknade på offentlig plats, dels att passiv insamling av
pengar (tiggeri) inte

ftireskrift erna

b

i

Ër

ske på vissa avgränsade områden som framgår av

till

fogade kartor.

I fiirarbetena till ordningslagen diskuterades tåimligen ingående hur
bemyndigandet

till

kommunerna att meddela lokala ordningsfóreskrifter skulle

utformas mot bakgrund av främst det florhållandet att sådana bestämmelser kan
avse

vitt skilda frågor och att behovet av ftireskrifter varierar mellan olika orter,

men även utifrån vad som var lämpligt med hänsyn

till

strävandena mot ett ökat

kommunalt sjåilvbestämmande. I stället fdr att infora en katalog över sådana
ämnen som får regleras lokalt

-

vilket övervägts tidigare

-

stannade man ftir ett

bemyndigande enligt vilket kommunerna fllr meddela de ytterligare bestämmelser
som behövs i ordningshtinseende. Ett på så såitt utformat bemyndigande ansågs ge

kommunerna nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn

till lokala ftirhållanden

som möjlighet att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. Bemyndigandet

kom därmed i allt väsentl¡gt att motsvara de tidigare reglerna i allmänna

DOM
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ordningsstadgan (1956:617). I lagen togs dessutom in en bestämmelse
med fórebild i allmlinna ordningsstadgan

-

- också

om att de lokala ordningsforeskrifterna

inte filr lägga onödigt wång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.

De vittgående befogenheterna ansågs emellertid fordra en effektiv garanti för att
de kommunala besluten var

laglig4 låimpliga och ändamålsenliga. En statlig

möjlighet att ingripa mot lokala fiiresk¡ifter med oriktigt eller olämpligt innehåll
var därfür en ftirutsättning ftir det vidsträckta bemyndigandet. Den statliga

kontrollen skulle utövas genom att l¿insstyrelsen gavs befogenhet att upphäva
sådana ftireskrifter som strider mot lagen (prop. 1992/93:210 s. 138

ff. och 152 f.).

Kommunerna har således erhållit ett öppet bemyndigande som inte begränsar de
lokala ordningsftireskrifrerna

fìireskrifter

till visst innehåll. Inte heller

- forbud, tillståndsplikt,

anmälningsplikt osv.

regleras vilken typ av

-

som kan meddelas.

Kommunernas loresk¡iftsr¿itt ãr emellertid inte utan begränsningar. Förutom
generella inskränkningar, såsom att bestämmelserna inte für komma i konflikt
med ftireskrifter av högre valär eller gälla sådana ämnen som måste regleras
genom lag, ftlljer av ordningslagen att ftirskriftema måste ha ett visst syfte och
dessutom inte Ër vara für långtgående. Härtill kommer att de måste ges en

tillråickligt tydlig utformning. Några skarpa gränser mellan dessa begrålnsningar
kan emellertid inte dras.

Föreskriflerna måste syfta till att upprtitthålla "den allmönna ordningen"

Bemyndigandet finns i 3 kap.

I

$ ordningslagen som stadgar att en kommun, efter

regeringens bemyndigande, für meddela de ytterligare ñreskrifter fiir kommunen

eller del av denna som behövs ftir att uppr¿¡tthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats. Bestämmelserna måste alltså ha

till

syfte att upprätthålla ordningen

i kommunen eller delar av denna. Således kan en kommun inte genom lokala
ordningsfìireskrifter meddela bestämmelser som syftar
vid torghandel sÌikerstäl la god I ivsmedelshygien.

till

något annat, t.ex. att

6
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Eftersom bestämmelserna måste ha detta syfte instliller sig frågan vad som avses
med uttrycket "den allmänna ordningen". Kommunernas möjlighet att meddela

ordningsÍìireskifrer har en lång historia och har av tradition avsett vitt skilda
änrnen sorn inte alltid enligt vanligt språkbruk behöver associeras med

ordningsfrâgor. Avgörande ãr att regeln ska ha

till syfte att komma till rätta med

eller ftirebygga någon typ av störning i det otïentliga rummet.

I ftirarbetena anges som exempel på ordningsñreskriûer tillståndskrav fìir
uppsättande av markiser, banderoller, juldekorationer och reklam, fürbud mo¡

Rirtäring av alkoholdrycker på offentlig plats, forbud mot eller krav på tillstånd

lor tiitfüllig handei, krav på märkning av containrar liksom allmänna
bestämmelser ftir carnpingplatser (prap.l992l93:210 s. 142 ff.). I fìirarbetena
anges också att penninginsamling kan regleras genom ordningsforeskrifter (a.

prop. s. 142). Tillståndsplikt lor penninginsamling har mot denna bakgrund tagits

in i Sveriges Kommuner och Landstings s.k. normaltörslag for lokala
ordn ingsföreskrifter

(cirkulär

199 5 : 4 I ). V i dare har j ust it ie utskottet under senare

tid uttalat art det under vissa omständigheter tir möjligt att reglera
penninginsamling i fbrm av "tiggeri" pá ottentlig plats genom lokala
ordningsftireskri fter (20 I 6l I 7: JUU I 8 s. 85).

Penningsinsamling pâ oft'entlig plats utgör alltså En sådan fìireteelse som får
regleras genom lokala ordningsfìireskrifter.

Ilärvid måste framhållas att det vicl prövningen av onì cn föreskrift har ett sådant
syfte aft den utgör en ordningsloreskrift intc krävs att kommunen visar att något
har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller grad tör att den aktuella
fðretccl.sen ska fä regleras. Komrnunerna åir oforhindrade att i forebyggande syfte
besluta olika ordningsföreskrifter avssende sådant som typiskt sett kan innebära
störn¡ngar" t.ex. lastning av varor, schaktning och grävning, högtalarutsändningar.

tðrtär'ing av alkohol osv. ,Av det sagda följer att det inte heller kan krävas av en
kommun att den presenterar någon utredning

till

stöd flol att ftireskriften behövs.
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En ordningsþre

s

kríft

får inte vara þ r långtgåe

nde

När det konstaterats att en bestämmelse utgör en ordningsföreskrift
syftar

till

-

att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna

sig frågan om florest<riften 2i¡ for långtgående

ñr

alltså att den

- inställer

att kunna accepteras, dvs. om

den låigger onödigt tvång på allmänheten eller annars innebåir obefogade
inskränkningar i den cnskildes frihet (3 kap. 12 $ ordningslagen). Någon närmare
vägledning beträffande hur den bedömningen ska göras ges varken i ñrarbetena

till

ordningslagen eller

till

dess ft,regångare allmänna ordningsstadgan, utan den

närmare avgränsningen har överlämnats

till rättstillâmpningen. Av praxis foljer att

lokala ordningsftireskrifter inte fÌir vara fiir långtgående avseende geografiskt
tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.

Lokala ordningsñreskrifter filr således inte ges ett större geografiskt
tillämpningsområde

2in

vad som är påkallat i det enskilda fallet.

Tillämpningsområdet måste alltså begrlinsas

till

faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem

l0l, RÅ 1982 Ab

106 och

nÅ

de områden där störningen

ßÄ,

1974

B

1010,

nÅ I qzz gu

lqSO 2:55). Exempelvis har ett fd'rbud mot

ftirtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en
kommun ansetts

ñr

långtgående

$Ä

1997

ref.4l).

Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas
sådana tidpunkter dil en reglering ?ir påkallad

(fr nÄ

tg0S

till

I I l). Vissa {ìireskrifter

kan exempelvis vara beråittigade nattetid men framstå som obefogade under
dagtid. Likaså kan vissa õreskrifter anses påkallade under viss årstid, men vara
obehövliga under annan tid på året.

Slutligen fär det sakliga innehållet i en ordningsfiireskrifr inte lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den enskildes

frihet. I foratbetena framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta
foreskrifter som är onödiga och att det därfor är angeläget att kommunerna noga
prövar om de verkligen behövs liksom bestålmmelsernas geografìska
tillämpningsområde (prop. 1992193:2lA s. 142'¡. Det finns alltså en nära koppling

I
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metlan en ftireskrifls sakliga innehålt och dess geografiska tillämpningsområde.

Atlmånt sett gäller således

att

ju

rner avgränsat en ordningsföreskrifts

tillämpningsområde ãir, desto mer ingripande kan floreskriften tillåtas vara. Från
praxis kan nämnas att det har ansetts vara fråga om en alltfìir långtgående
bestämmelse när en kommun forbjudit flortäring av

"öl klass II" (s.k. folköl)

på

allmän plats (RÅ 1980 Bb 26). En sådan foreskrift kan visserligen sitgas syfta

till

att upprätthålla ordningen, men den tråiffar beteenden som kan anses atlmänt
accepterade. såsom att fortåira relativt sett alkoholsvag öl vid en picknick, och

kommer dessutom att gälla inom områden där ett forbud inte

¿ir

befogat.

Av betydelse i sammanhanget är att prövningen av om en viss fdreteelse bör
regleras genom ordningsfÌireskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är

påkallad (fiirbud, tillståndsplikt osv.), främst måste ankomma på kommunerna
själva. De är de som bäst känner

till

de lokala ftirhâllandena och det är den

ordning som bâst tillgodoser principen om den kommunala självstyrelsen (prop.
1992193:210 s. t40). En

frjljd av att det har överlämnats till kommunerna att

meddela ordníngsftireskrifler är att dessa inte bara kommer att spegla skiftande

lokala florhållanden utan även de beslutande organens, dvs. kommunfullmäktiges,
bedömning av behovet av en viss reglering. Mot denna bakgrund bör vid en
överprövning en kommuns bedömning underkännas endast om det står klaft att en

ordningsloreskrift är

õr

långtgående eller

lor ingripande

på den aktuella platsen.

En ordningsJi)rskrift måste varu mQilig au tilkimpa

Förutom att lokala ordningsforeskrifrer

till

till

sitt innehåll måste avfattas med hänsyn

ovan angivna begränsningar måste de utformas på ett såtlant sätt att det är

möjligt att tillämpa dem (Rr\ 1992 ref.75, jfr
1985:24 s. 185

¿iven R.Å 1980

ft.). Föreskrifterna måste således formuleras

Bb 26 och SOU

så att allmänheten kan

ft)rstâ deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när

ftireskri fterna loljs respckti vc överträds.

9
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Högsta fömaltningsdomstolens bedömning

i

detta

þll

Ett ftirbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar

till

att komma

till

rätta

med vad som kan uppfattas som en fyp av stöming och utgör därmed en

ordningsföreskrift som i och

ñr

sig kan meddelas av kommunen. Som framgått

ovan finns det inte stöd i ordningslagen flir att uppstillla ett k¡av på att kommunen
rnåste visa att det ftirekommit sådana ordningsstörningar som motiverar att ett

fÖrbud infórs. Förbudet kan således inte underkännas på den grunden.

Frågan är därmed om ett fórbud mot penninginsamling åir alltfor langtgående i den

meningen att det lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet. Hilrvid kan konstateras att kommunen har
avgränsat tillämpningsområdet {Ìir fiireskriften om passiv penninginsamling

till

vissa särskilt angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan

komma att uppstå ordningsproblem. Förbudet har således ett ldrhållandevis sn?ivt
avgränsat geografìskt tillämpningsområdE och det saknas anledning att ifrågasätta
komrnunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna. Förbudet

kan mot den bakgrunden ínte ans€s som onödigt eller obefogat långtgående. Det
ftirhållandet att kommunen infort ett forbud och inte stannat ftir en tillståndsplikt

fiiranleder inte annan bedömning.

En avslutande fråga

åir

om kommunen gett beståimmelsen en tillräckligt tydlig

utformning. Det är inte givet hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan
penninginsamling

-

"insamling av pengar i bössor eller liknande"

-

ftlr vilken

kommunen har töreskrivit tillståndsplikt. Emellertid anser Flögsta
fdrvaltningsdomstolen att det genom tillägget "tiggeri" i föreskriften med

tillräcklig tydlighet frarngår vad som avses. Det är exempelvis möjligt att göra en
gränsdragning gentemot sådan insamling som sker

till fiirmån ftir en

þjälporganisation. Bestämmelsen har således getts en sådan utformning att den är

möjlig att tillämpa.

Vellinge kommun har alltså haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar
som betecknats som passiv (tiggeri) ftlr att upprätthålla den allmänna ordningen

l0
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på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella

områden anses lägga onödigl tvang på allmänheten eller annars göra obefogade

inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare har ftreskriften getts en sådan

utformning att den är möjlig att tillämpa. Den aktuella fdreskriften kan därmed
inte anses strida mot ordningslagen. Vellinge kommuns överklagande ska därfür
bifallas.

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldén Enérus,
Per Classon, Kristina Svahn Starrsjö och Ulrik von Essen.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Daniel Sandberg.

Förvaltningsrätten i Malmös dom den

I

februari 20lE i mål nr 12327'17

Länsstyrelsen i Skane lãns beslut den23 oktober 2017

.¿@'
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2018-03-27
Meddelad i Göteborg
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KLAGA¡IDE
Vellinge kommun
235 8l Vellinge

MOTPART
Länsstyrelsen i Skåne län
Förvaltningsavde lni n gen

205 l5 Malmö

ÕvsnKLA,cAT AvcÕRANDE

Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 februari 2018 i mål nr 12327-17,
se bilaga A

SAKEN
Lokala ordningsftireskrifter

KAMMARRÄTTENS AVGöRÄ¡IDE
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Kammarrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.
Vellinge kommun yrkar att kammarrätten, med ändring av tðrvaltningsrättens dom, flaststilller kommunfullmåiktiges beslut den 20 september

24fi

qlt
q'tq lnLnle
nr¡,.lnin.-'efti!.eskrifterKommunen anfðr att den be-slutadc
gtl glrlq
v
vlvlrrrrót¡v¡
lvR4l4
ordningsfüreskriften om ftirbud mot passiv insamling av pengar på vissa
platser är ftirenlig med bestãmmelsema i ordningslagen ( 1993 : l6 I 7)'

Kommunen hänvisar

till

det som tidigare anforts.

Dok.Íd 417429
Postadress

Box l53l
401 50 Cöteborg

Besðksadress
Stora Nygatan

Telefon
2l

03t-73274A0

Telefax

Expeditionstid

wl-7327600

måndag

E-post: kammarratten.goteborg@dom.se
www.kammarratten.goteborg.se

-

fredag

08:00-16:00

KAMMANR^A.TTEN

I

2

IXÑI

GöTEBORG

Mål nr 754-18

sIiÄLEN FOR KAMMARRA.TTENS AVGÔRAI\DE
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedõmning att vellinge
kommun inte har visat att det med hänsyn

till

den allmänna ordningen är

motiverat att inftira ett fÌ5rbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på
det sätt som kommunen har beslutat. Overklagandet ska därför avsläs.

HUR MAN öVERKLACAR, se bilaga B (formulä¡r

l).

Dag Stegeland

Raymond Grankvist

Magnus Lundberg

rcferent
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FFI
6nal
\_3.J

rÕnv.rr,rmxcsRÄrruw

DOM

t nner,uÕ

2018-02-08
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Mål nr
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KLAGANDE
Vellinge kommun
235 8l Vellinge

MOTPART
Lålnsstyrelsen i Skåne låin
Förvaltn ingsavdelningen

205

15

Malmö

Õvrnxr,IGAT

BESLUT

Länsstyrelsen i Skåne låins beslut den 23 oktober 2017'
dnr 213-25584-17

SAKEN

Lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen ( 1993: l6l7)

FORVALTNINGSRÄTTENS AVGORA¡IDE
Förvaltningsrätten upphäver Länsstyrelsens i Skåne läns beslut avseende
punkten I I (insamling av pengar) fÌirsta och andra styckena i de allmänna
lo kal a ordn ingsforeskri ft erna ftlr Ve I I in ge kom mun.
Förvaltningsrätten avslår Vellinge kommuns överklagande vad avser punkten I I tredje stycket i de allmänna lokala ordningsloreskrifterna ldr Vellinge
kommun.
Förvaltningsrätten upphäver Länsstyrelsen i Skåne låins beslut avseende
punkten l4 (eldninglgrillning) i de allmtinna lokala ordningsfìireskrifterna
fìir Vellinge kommun.

Dok.ld 4l1455
Postadress
Box 4522
203 20 Malmö

Besõksadrcss
Kalcndcgatan 6

Telefon
00

Telefax

040-97 24 90
E-post: kanslí Lfma@dom.sc
www. fbrv'altn in gsrattenim almo.domstol.se

040-35 35

Expeditionstid
måndag-lredag
08:00-16:00

2

Avdelning

12327-17
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FÕRVALT¡uNGSRÄTTEN
I *r,lr,uÕ
I

BAKGRUND

Kommunfullmaktige

i

Yellinge kommun beslutade den 20 september 2017 att

titl allmåinna lokala ordningsföreskrifter lör kommunen att gåilla
från och med den I januari 2018. Beslutet innebar bl.a. tillägg till punkt I I

anta lorstag

med fórbud mot passiv insamling av pengaf (tiggeri) på särskilt angivna
områden och

till punkt

perioden I juni

-31

Beslutet anmäldes

14 med

augusti

kl.

förbud mot grillning på badplatser under
10.00

-

16.00-

till Länsstyrelsen i Skåne t¿in. I beslut den 23 oktober

2017 upphävde länsstyrelsen punkterna I

I

(insamling av pengar), 14 (eld-

ning/grillning på badsrritnder) och l9 (fürorening efter hundar) i de allmänna lokala ordningsfóreskrifterna lör Vellinge kommun.

Som skåil fìir beslutet vad avser punkten t I (insamling av pengar) har länsstyrelsen anfürt bl.a. fÌtljande. En grundläggande ftlrutsättning ftir komrnunemas füreskrivningsrätt ¿if att de bara beslutar om sådana lokala ordnings-

fd,reskrifter som verkligen behövs. Av ingivna handlingar framgår att Vellinge kommun fätt ta emot klagomål beträffande tiggeri på offentlig plats
fran enskilda kommunmedborgare. SåviU framkommer har dock själva insamlandet av pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. Före-

skriften i punkt I I i de allrnänna lokala ordningsforeskriftema fdr Vellinge
kommun strider därmed mot en grundläggande ldrutsättning

flÓr

kommu-

nens füreskrivningsrfttt. Föreskriften får dåirvid anses strida mot ordningslagen och ska därftir upphävas.

Som skäi för besiutet vad avser punkî€rr

i4 (eidr,ing/giillning

på badsträn-

der) har ltinsstyrelsen anfÌjrt bl.a. att fìireskrifterna i punkten bedöms lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i
den enskildes frihet och att de dlirför ska upphävas.

J
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I

YRKANDE OCH INSTÃIT,XTXC
Vellinge þammun överklagar länsstyrelsens beslut vad avser punkterna I I

och I 4, yrkar att de beslutade ordníngsföreskrifterna vad gäller dessa punkter ska gälla och anftir bl.a. foljande. Kommunen har, särskilt under våren

2016-2017, mottagit klagomål från enskilda kommunmedlemmar om störningar i den allmlinna ordningen, orsakade av person€r som ägnar sig åt
passiv insamling av pengar (tiggeri) på allmänna platser i kommunen. Av
klagomålen framgår bl.a. att penninginsamlarna kontinuerligt uppehåller sig

i direkt anslutning till in- och utpassager vid butiker, atf insamlingen sker
kontinuerligt och därmed orsakar störningar

så som upprepad

urinering och

nedskrãipning på allmän plats och att den allmänna näringen störs eftersom

kommunmedlemmarna tycker att det är obehagligt att gå

till affärerna.

I kommunen representerar kommunmedlemmarna det allm?inna och kommunmedlemmarna har under lång tid framfört att de känner sig störda och
otryggapå grund av den passiva insamlingen av pengar som fiirekommer på
vissa platser inom kommunen. Störning¿rna måste

idet aktuella fallet be-

dömas utifrån den tot¿la påverkan på samhallet och det allmänna. Vad som

kan anses störa den allmänna ordningen måste även kunna anpassas och
tillämpas vid förändringar och nya frrekomster i samhället, utifrån uppfattningen om vad som anses utgöra allmän ordning.

Den allmänna uppfattningen i kommunen är att den passiva penninginsamlingen stör den allmänna ordningen. Det ska hitryid framhållas att isolerade situationer, dvs. enstaka störningstillfìillen, möjligen kan anses vara
o
. r:
,t- -LL l- r---- --^^l^^ll*x--^
^-J
utl¡.lrrilr.¡tur4
stut.t t¡e¡r
og KaI¡ ¿lllsçs -¿x-^
ü)lgrgrDara ocn lntg sa omlawanuç a[[

ningen. Det ska dock i detta sammanhang särskilt beaktas att det inte rör sig
om enstaka tillfÌillen eller enskilda störningsmoment, utan att stömingarna
är långt mer omfattande än så, Störningarna förekommer på daglig basis och
således med kontinuitet, vilket skapar en stor otrygghetskänsla och negativ

4
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påverkan på kommunmedlemmarna, på ett sätt som måste anses nå upp

till

gränsen für vad som für anses störa den allmänna ordningen.

En proportionalitetsbedömning måste göras av om kommunmedlemmarnas

frihet att samla in peng¿r (tiggeri) ska anses vara mer skyddsvlird än behovet
av att motverka passiv penninginsamling på vissa geografiskt begränsade
platser. Det framgår inte tydligt om en sådan bedömning har giorts av lllns-

styrelsen. Enligt kommunens bedömníng ska det i detta sammanhang s?ir-

skilt beaktas att det numera synes finnas konsensus kring att passiv penningsinsamling i mycket begränsad omfattning hjälper de personer som ägnar
sig åt detta. Det kan därmed iftågasättas om friheten att samla in pengar åir

titlräckligt skyddsvärd för att väga tyngre än kommunens kommunmedlemmars utbredda uppfattning om att tiggeriet stör den allmåinna ordningen.
Om penningsinsamlingen de facto hade bidragit

till att hjälpa måinniskor ur

fattigdom hade skyddsvärdet givetvis vägt tyngre. Att så inte kan bedömas
vara fallet bör i vart fall tas i beaktande vid bedömningen av proportionali-

teten i kommunens beslut. Eftersom fdrbudet enligt ordningsfüreskriftema
enbart avser vissa utvalda platser innebär ft,rbudet inte en sådan inskrfink-

ning av enskilda personers frihet att kommunens beslut av den anledningen
ska upphävas.

Vad gäller punkten 14 (eldning/grillning) har eldning på strilnderna varit
fürbjuden redan innan antagandet av de aktuella ordningsfìireskriftema. Anledningen

till att möjligheten till grillning bör begränsas i någon omfattning

är att grillning på badplatser under vissa angivna tider stör den allmänna

ordningen. Möjligheten

till grillning finns fortfarande

kvar under senefter-

middag och kväll under sommarmånadema. Grillning fürekommer emeller-

tid ?iven i viss omfattning mitt på dagen när badplatserna är mycket tätt befolkade. Nåir det är fint väder lorekommer det att det inte är mer än någon
rneter mellan de gåtstet som vistas på badplatserna. Grillning i sådan

miljö

medfÌjr vid aktuella tidpunkter att icke-grillande badgäster störs av rõk och
att barn som vistas på badplatsen riskerara att komma i kontakt med både

5
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I

eld och olika former av varma grilltillbehör. Inskränkningen av kommunmedlemmarnas frihet får i nu aktuellt avseende anses vara motiverad, mot
bakgrund av de störningar som grillningen medft'r under aktuella tider.

Lcinsstyrelsen avstyrker bifall

till överklagandet såvitt

avser punkten I

I

men

tillstyrker bifall till överklagandet såvitt avser punkten l4 och anñr b[.a.
ftiljande.

Vellinge kommun anfor btand annat att de personer som ägnar sig åt passiv
insamling av peng¿¡r (tiggeri) orsakat stömingar som upprepad urinering och
nedskråipning på allmän plats. Länsstyrelsen anser inte att detta direkt orsakas av den handling som kommunen fÌirbjudit. Dessutom finns fìirbud mot

nedskräpning i miljöbalken och urinering utomhus utgör fìirargelseväckande
beteende. Vidare anfürs att den allmänna ordningen störs eftersom kom-

munmedlemmarna tycker det är obehagligt att gå

till afftirerna där penning-

insamlarna befinner sig, att människor k?inner sig ftirhindrade att gå in och
ut ur butiker, ta kundvagnar och ta ut pengar i bankomater på grund av den

penninginsamling som fiirekommer i anslutning

till butiker m.m.

och att

näringsidkarna upptever negativa konsekvenser for verksamheten. Kommunen anfÌir att kommunrnedlemmarnas agerande i det dagliga livet begränsas
på grund av störningarna. Länsstyrelsen noterar att det finns många

olika

beteenden, av enskilda eller personer i grupp, som kan skapa obehagskåins-

lor eller känslor av otrygghet hos andra personer. Känslor som kan medftlra
att de

"frivilligt"

begränsar sig i sitt agerande och sin rörelsefrihet. Därmed

inte sagt att de beteenden som framkallar kåinsloma stör den allmänna ordningen i sådan grad eller omfattning att det finns fog für att ftirbjuda dem.
Länsstyreisen vidhâiier att vaci kommunen anftir inie ger vi,j harrden

aii

själva penninginsamlingen orsakat störningar i den allmänna ordningen som
motiverar ett fÌirbud.
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Avdelning I
Vad gäller punkten l4 (eldning/grillning) lir det korrekf aU Vellinge kommun även tidigare haft ftirbud mot eldning på str?inderna i de lokala ord-

ningsftireskrifterna. Den nya fiireskriften i andra stycket utgör en betydande
inskråinkning i möjligheten att grilla, även i förhållande

till

den tidigare

reskriften. Vellinge kommun har i överklagandet redogiort fijr skälen

f&

till

inskränkningen i ftireskriftens andra stycke. Länsstyrelsen anser att de redovisade skälen visar att fÌireskriften behövs ftjr att upprätthålla allmän ord-

ning på de aktuella stränderna i kommunen.

SKÄLEN rÕN ¡VCORANDET

T illämpligø be s teimme Iser m. m.

Enligt 3 kap. 8 $ ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare fÌireskrifter ftr kommunen
eller del av denna som behövs for att upprätthålla den allm?inna ordningen
på offentlig plats. Bemyndigande für kommunen att meddela nãmnda fore-

skrifter finns

i I $ ñrordningen

(I

993: I 632) med bemyndigande für kom-

muner och länsstyrelser att meddela lokala föreskifter enligt ordningslagen

(l 993: l6l 7).
Enligt 3 kap. l2 $ ordningslagen fär fìjreskrifter enligt bl'a. I $ inte angå
ftirhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan fürfattning eller
som enligt lagen eller annan fórfattning kan regleras på något annat s?itt.

Föreskrifterna fär inte lägga onödigt tvång på allmåinheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Enligt 3 kap. l3 $ ordningslagen ska kommunens beslut att anta foreskrifter

i 8 $ omedelbart anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska upphäva en
fóreskrift som strider mot ordningslagen.

7
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I fürarbetena till ordningstagen (prop. 1992193:210 s. 142) betonas vikten av
att kommunema meddelar endast sådana lokala foreskifter som verkligen
behövs. Vidare anfÌirs att alltlor långtgående fóreskrifter som saknar stöd i
allmänhetens råittsmedvetande latt leder

till

att respekten l0r bestämmelsema

undergrävs och att det därfor är angeläget att kommunema noga prövar

vilka bestämmelser som behövs, liksom bestämmelsernas geografiska tilllämpningsområde inom kommunen. En kommun får enligt propositionsuttalandena inte lägga onödigt tvång eller annars göra obefogade inskränkningar

i den enskildes frihet och den omständigheten att ett fðrfarande kan medfÌira
olägenhet i enstaka fall eller annars i obetydlig utsträckning bör inte leda

till

att allmåinna ftirbud ställs uPP.

I ftlrarbetena (a.a. s. 143) anges vidare foljande vad gäller penninginsamling. Även penninginsamling i form av tiggeri på offentlig plats kan
regleras i lokal ordningsstadga, om ett sådant forbud ?ir särskilt motiverat

från ordningssynpunkl t.ex. i anslutning

till

platser dtir ett stort antal perso-

ner passerar.

F ö rvaltn i ngsrritt ens bedö mning

Punkten I

I i de allmÉinna lokala ordningsfÌlreskrifterna fìir vellinge

kom-

mun lyder på foljande sätt:

Insamlíng av pengar
Polismyndighetens tíllstånd

krtivsfir

insamlíng

eP

pengar i bössor eller

tiknande på offenttig plats, om insamlingen inte utgör led í tillståndspliktig

aii mtin s ammanha

ms i

e

i íe

r

offe

n íii

g t ii i.; i ü I I ä i ng.

Nrir insamlingen skn skp i samhand medframJiirande av gatumwiklcavs

inte tillstånd.

I
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Avdelning I
Passiv ínsamling av pengar (tiggeri)

fàr ei ske på område somframgår av

Bilaga D.
hela punkt I I'
Länsstyrelsen har genom det överklagade beslutet upphävt
och som avser
dvs. även de två forsta styckena som gällde sedan tidigare

insamlingavpengariandrasammanhangilndesomutgörpassivinsamling
de fìirpengar. I motiveringen till beslutet diskuterar låinsstyrelsen enbart

av

de olika styckhållanden som avses med tredje stycket. Med hänsyn till att
fristående från
ena i punkt I I avser olika situationer och därFor ¿ir helt
upph?lvas'
varandra ska länsstyrelsens beslut vad avser dessa stycken

passiv
Av bilaga D till ordningsfðreskrifterna framgår att de områden där
prövas
insamling av pengar inte får ske enligt det beslut som nu

¿ir

Stortor-

av Skaget och Lilla torg i vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen
samt
nörs centrum, Skanörs hamn, ett område vid Höllvikens bibliotek
Nyckelhålsparken i Höllvikende ftireskrifutgångspunkten är att lokala ordningsfÌireskrifter ska innehålla
på offentliga platser
ter som är nödvändiga flor att upprãitthålla ordningen

forfaranden
och att atlmänna fiirbud inte ska ställas upp for att forhindra
kommun anfor att
som medför olägenhet i obetydlig omfattning. Vellinge
allmänna ordenskilda kommunmedlemmar klagat på störningar av den
av pengar
ningen, orsakade av personer som ägnar sig åt passiv insamling

(tiggeri) på allmänna platser. Vidare anser komrnunen att kommunmedlerninsamlingen fÖremar känner sig störda och otrygga genom att den passiva
kommer bl.a. i anslutning

till in- och utpassage vid butiker'

åren
I den utredning som kommunen lämnat in framgår att kommunen under
2015 -2017 fÌitt in synpunkter via e-post från ett fìital kommunmedlernmar
När det gälpersoner som bl.a- ägnar sig åt passiv insamling av pengar'
om

ler tiggeri på de aktuella platserna har det

i

nägra av dessa meddelanden
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Avdelning

I

frirts fram att kommunmedlemmar tycker att det är obehagligf att gå in i
butiker när personer som tigger sitter utanftr. Det som framgår av dessa
meddelanden visar dock inte att det passiva insamlandet av pengar har orsa-

kat allvarliga olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen. Det
finns vidare inte heller något annat underlag som visar på olägenheter eller
ordningsstörningar orsakade av passiv insamling av pengar'

Enligt ñrvaltningsrättens bedömning har Vellinge kommun således inte
visat att det Rirekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning
och karaktär att det med håinsyn

till

den allmänna ordningen på de platser

som omfattas av beslutet är motiverat att

inftra fürbud mot passiv insamling

av pengar (tiggeri) i ordningsfiSresk¡iftema. Vid detta ftirhållande finns det,
som länsstyrelsen också anfürt, inte

sk¿¡t

att pröva om ordningsfiireskriftema

strider mot andra bestämmelser i ordningslagen.

Overklagandet i denna del ska därfór avslås'

Punkten 14 i de allmänna lokala ordningsforeskrifterna lyder:

Eldning/Gríllníng
A!! etdning på strdnderna rirþrbiuden. Grittningfar endast ske under ord'
nade former på medhavd grítl och!ãr inte vid något tillfrille ske direkt på
marken.

Under perioden I

juni

- 3l augustifar

grillning på badplatser inle ske

mellan klockan 10.00 -16.00'

Ltinsstyrelsen tillstyrker bifall

till Vellinge kommuns överklagande vad gãil-

ler punkfen l4 med motiveringen att kommunen visat att foreskriften be'
hövs fiir att upprätthålla allmän ordning på de aktuella stränderna i kommunen. Förvaltningsr¿itten gör ingen annan bedömning

i denna del' Länsstyrel-

t0
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Avdelning I
sens beslut vad gäller punktan 14 i de aktuella ordningsloreskrifterna ska

dlirfór upphävas.

HuR MAN OVenff,A'GAR,

sc bilaga

I (Dv 3109/lB)

Kerstin Hardgren

I avgörandet har även nämndemännen Bo Alfredsson (skiljaktig)' Britr
Uarie eo¡e Lundqvist och Christer Philipsson deltagit'
Hetén Ä.kesson har ft5redragit målet.

Bo Alfredssons skiljaktiga mening

Vad gliller punkten I I tredje stycket anser jag att det är visat att den passiva
insamlingen av pengar som åberopas i målet medftjr stor olägenhet fðr
många personer i Vellinge kommun. Det bör därfiir inte vara tillåtet med

passiv insamling av pengar (tiggeri) på de av kornmunen angivna platserna.
Etr fÌtrbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) innebär enligt min me-

ning inte heller obefogade inskränkningar i den enskildes frihet' Länsstyreli
sen borde därför inte ha upphävt den allmänna lokala ordningsföreskriften
denna del.

I övrigt delar jag majoritetens uppfattning i målet'

..s.,..

iTTÈ

DousrolaR
@ Svenlcrs
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PNöVNINGSTILLSTÄND

Den som vill överklaga föwalnringsrättens beslut
ska skriva till K¿mmarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas ellet lämnas till

ftinraltningsrätten.
För att kammarätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Et skrivclse h¿ kornmit in till förvaliningsrätten inom tte veckot ftån den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet hat
meddelats vid en mundig föthandliag eller det vid

Om prövningstillstånd inte meddclas stfu förvaltningsrãttens beslut fast. Det âr di¡för viktþt an det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
karnmarrätten varför man anser att pröv.iog*tillstånd bö¡ meddelas.

Skrlvelsen med ðvcrklagande ska lnnchålla

1.

Klagandens person-,/organisationsnummer'
postadress, e-postadress och telefonnummet
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telcfonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt cventr¡ell ann¿n adress dä¡
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgiftet har lämnats tidigrre i målet - och om
de fortfasndc â¡ aktuella - behövet de inte
uppges þn. Om klaganden aulitat ombud, ska
o*bod"t, namn, postadress, e-postadless, telefonnummer till arbetsplatscn och mobiltelefonnum¡ner anges' Om någon person- eller
adressupp¡fft ändtas, ska ändringen utan
dröismål anmälas till k¿mmartätten-

2.

den domlbeslut som övetklagas med

en sådan förhandling hâr angetts när bcslutet
kommer att meddelas, ska dock ôverklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista daçn för överklagande infaller på lötdag, söndag ellet heþdag
midsommarafton, julafton ellct nyårsafton räcker
det att besvãrshandlingen kotuner in nästa vatdtg'

Om klaganden är en part som fóreträdet det allmãnna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
ue veckor från den dag beslut meddelades.
För att en överklagande ska kunna tas upp i kamm¿rrãtten fordras att ptövningstillstånd meddelas. Kammar¡ätten lärnna¡ prövningstillstånd om

1.

det frnns anledning att betvivla rikrigheten
av det slut som ftinraltnings¡âtten hat

o

2.

ô

förvalmingsrätten har kommit till,

ç

3.
d
q

a
\,

det inte utan att sådant tillstånd meddclas
går att bedöma riktigheten av det slut som

det är av vikt för ledning av tättstillämp.-:- - -,- 4LL
:-^-1-l^--.¡-È
-* uvc¡MË¿r¡srr
rlurgg¡

uvó¡r
--;,,^.
^'. l.Äæa
f/tvYôo õr

rätt, ellef

4.

uppgft

om förvaltningsrättens namn, målnrrmmer
s¿mt dagen för beslutet,

3.

de skäl som klaganden anger till stöd föt en
begtuan om Prövningstillstånd,

4.

den ändring av förvaltningstâttens dom/bcslut
som klaganden vill få till stånd,

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrlca med varie sârskft bcvis.

komrnit till,
¿?

Bltôga

Àdressen tiJl fórvaltningsrätten framsår av do-

men/beslutet.

det arinars finns synnerlig skâl att próva
övetklagandet.

d

ô
2

www.domrtot.se

;:'..
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överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till llögsta
lõrvaltningsdomstolen. Skrivelsen ståilts alltså till Högsta lìirvaltningsdomstolen ra¿¿

Den som

vill

sku skiclcus eller lämnas títl kammarrätten
överklagandet ska ha kommit in

till kammarrätten

inom tre veckor från den dag då

klagandõn fick del av beslutet. Om beslutet her meddelats vid en muntlig färhandling'
ellei det víd en sådan fìirhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden für överklagande fÌir det ¡tlmänna råknes dock från den dag
beslutet meddelades.
Om sista dagen fìir överktagande infaller på en lördag, söndag ellerhelgdag, midsommar-,

jul- eller nyársafron, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp

i

Högsta ûjrvaltningsdomstolen krävs att

prövningstíllståndmeddelas. Högsta Rirvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
iet åir av vikt fÌir ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund fiir resning eller att målets
utgång i kammanätten uppenbarligen beror på grovt ftirbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammanättens beslut fast. Det

?ir

dlirftir viktigt att

detklartochþligtframgåravöverklagandettillHögstafürvaltningsdomstolenvarftir

man

anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivclscn mcd õverklagande skâ innchåll¡ fìiliande uppgifter;
den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e'postadress och telelonnummer till
bostadci och mobilteletbn. Dessutom ska adress och telelonnummer till albetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås fiir delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgens i målet. Om

llaganden an-litar ombud, ska ombudets namn, postâdress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
viktigt att anmålan
och mobiltetefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras ãr det
snarast

göß üll HögÞta ftirvaltningsdomstolen

2.

beslutet
det beslut som övcrklagas med uppgifl oln kammarråittens namn, målnummer samt dagen ftir

3.

de skäl som klaganden

4.

den findring av kammarrâttens beslut som klaganden
de bevis sonr

DV6tl

vill åberopa õr sin
vill

begäran om att fÌi prövningstillstånd

viil

och vad han/tron

vill

fìi t¡ll stand och skåilen [ðr detta
med

c särskilt bevis.

Formulcir

I
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-18

SBN § 24

Dnr SBN.2020.319

Motion om att förbjuda passiv insamling av pengar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ta ställning i frågan utan
överlämnar ärendets avgörande till kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Robert Janson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har
genom en motion den 27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige beslutar att i
lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun under § 12 (insamling av pengar)
infoga följande lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande platser i
kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem
Handelsplats Älvängen
Resecentrum Älvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Surte centrum
Surte pendelstation
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 november 2020 berett
samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över motionen och
kommunjuristens promemoria i ärendet och därvid framhållit att nämnden
naturligtvis är oförhindrad att själv lägga ett förslag i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-02
Motion om att förbjuda passiv insamling - Sverigedemokraterna, 2020-11-17,
2020-11-25
Kommunjuristens PM 2020-10-16, 2020-11-25
Bilaga 1 till PM 2020-10-16 (karta), 2020-11-25
Bilaga 2 HFD dom mål nr 2149-18, 2020-11-25
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-18

Bilaga 1 - Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun, 2020-11-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll 2020-11-17, 2020-11-25
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11.16-11.21.
Yrkande
Ordförande Henrik Fogelklou (M) yrkar för Koalitionens räkning att
samhällsbyggnadsnämnden inte tar ställning i frågan utan överlämnar ärendets
avgörande till kommunfullmäktige.
Johan Nordin (S) yrkar för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets räkning att
samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i
sin helhet.
Jörgen Sundén (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till Henrik
Fogelklous (M) yrkande.
Ordförande Henrik Fogelklou (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden
förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition på dels sitt eget yrkande
och dels Johan Nordin (S) yrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden
beslutar i enlighet med ordförande Henrik Fogelklous (M) yrkande.
Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition på sitt eget yrkande om
omedelbar justering och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i
enlighet med hans yrkande.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
Vi reserverar oss mot beslutet att lämna SDs motion utan förslag till beslut.
Detta för att det vid varje tillfälle måste markeras mot denna typ av försök till
att sätta redan utsatta människor i en än sämre situation.
Människorna som på grund av diskriminering och fattigdom lämnar sina
hemländer för att söka en bättre framtid på andra platser skall inte bekämpas,
det är diskrimineringen och fattigdomen som skall bekämpas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-18

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-17

KSau § 5

Dnr KS.2019.49

Motion om att förbjuda passiv insamling av pengarRobert Janson (SD) m.fl.
Ärendet
Robert Janson (SD) m fl har genom en motion den 27 januari 2019 föreslagit
att fullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun införa
ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på vissa platser i
kommunen.
Kommunjuristen har den 16 oktober 2020 upprättat en promemoria.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-19
Motion 2019-01-27
Kommunjuristens PM 2020-10-16 med bilagor
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bereda
samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över motionen och
kommunjuristens promemoria i ärendet. Nämnden är naturligtvis oförhindrad
att själv lägga ett förslag i ärendet. Ett eventuellt yttrande eller förslag ska ha
inkommit till kommunstyrelsens registrator senast den 15 februari 2021.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2019.49
Datum: 2020-10-19
Kommunjurist Klas Holmberg
E-post: klas.holmberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Motion om att förbjuda passiv insamling av pengar
Robert Janson (SD) m fl har genom en motion den 27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige
beslutar att i lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun införa ett förbud mot passiv insamling
av pengar (tiggeri) på vissa platser i kommunen.
Kommunjuristen har den 16 oktober 2020 upprättat en promemoria.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bereda samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över
motionen och kommunjuristens promemoria i ärendet. Nämnden är naturligtvis oförhindrad att
själv lägga ett förslag i ärendet. Ett eventuellt yttrande eller förslag ska ha inkommit till
kommunstyrelsens registrator senast den 15 februari 2021.

Erik Bergman
Administrativ chef

Klas Holmberg
Kommunjurist

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-10-19
Motion 2019-01-27
Kommunjuristens PM 2020-10-16 med bilagor

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund
Robert Janson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har genom en motion den
27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige beslutar att i lokala ordningsföreskrifter för Ale
kommun under § 12 (insamling av pengar) infoga följande lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande platser i kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00
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Handelsplats Älvängen
Resecentrum Älvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Surte centrum
Surte pendelstation
Den rättsliga bedömningen och två tänkbara beslutsalternativ behandlas i kommunjuristens
promemoria av den 16 oktober 2020.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med samhällsbyggnadsnämndens infrastrukturenhet.
Förvaltningens bedömning och motivering
Av 15 § reglemente för samhällsbyggnadsnämnden framgår att uppgifter enligt ordningslagen
ingår i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Innan ärendet avgörs ska därför
samhällsbyggnadsnämnden beredas tillfälle att yttra sig (beredningstvång).
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.169
Datum: 2021-04-01
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Uppföljning funktionshinderpolitisk plan – Ale för alla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den funktionshinderpolitiska
planen - Ale för alla ska upphöra att gälla från och med 2021-10-01.
Sammanfattning
Förvaltningens bedömning är att den funktionshinderpolitiska planen som antogs av
kommunfullmäktige den 28 mars 2011 inte har efterlevts av kommunens nämnder och
sektorer som det var avsett. Planen har inte aktualiserats och nämnderna således inte haft den
som ett levande dokument. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2011 skulle en ny reviderad
plan arbetats fram under 2014. Detta har inte skett. Trots detta är också förvaltningens
bedömning att funktionshinderperspektivet är en integrerad del av kommunens verksamheter.
Av den tidigare beslutade planens 21 effektmål kan 13 trots allt anses vara uppnådda och 3
delvis uppnådda vilket dels beror på att flera mål uppnåddes direkt när planen trädde i kraft
och dels på att nämnderna följer aktuell lagstiftning och därmed funktionshinderperspektivet.
Det finns inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet omhändertas däremot i många lagar som till exempel plan och
bygglagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med många flera. Det
innebär att om kommunen i sin verksamhetsplanering och -utövning följer gällande
lagstiftning omhändertas funktionshinderperspektivet. Initialt var planens betydelse större för
att tillgänglighetsanpassa kommunens lokaler och skärpa blicken mot
funktionshinderperspektivet.
Eftersom funktionshinderperspektivet omhändertas av befintlig lagstiftning föreslås planen
”Ale för alla” att avslutas. Samtidigt ska kommunens verksamheter fortsätta att verka för ett
tillgängligt samhälle för alla, beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och fortsatt utveckla samarbetet med rådet för funktionshinderfrågor
som ses som en resurs i denna fråga. Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att
förtydliga rådens roll och att en översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I
samband med det kan det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering kan ske.
Funktionshinderperspektivet måste genomsyra all kommunal verksamhet tvärsektoriellt.
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Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef strategi- och uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01
Uppföljning av funktionshinderpolitisk plan - Ale för alla
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare SoU
Avdelningschef KoS
För kännedom:

Samtliga sektorchefer
Ärendet
Den funktionshinderpolitiska planen - Ale för alla antogs av kommunfullmäktigen den 28
mars 2011.
Redan innan planen antogs hade ett tillgänglighetsprojekt genomförts för att skapa ett
tillgängligare samhälle i Ale kommun. I enlighet med den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken, bildades i december 2005 en arbetsgrupp med en representant från varje
förvaltning och representanter från funktionshinderrörelsen i Ale kommun. Arbetsgruppens
uppdrag delades in i tre steg:
• Steg 1 var att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde till och allmänna platser såsom
till exempel busshållplatser.
• Steg 2 var att ta fram förslag på åtgärder och kostnadsbedömningar.
• Steg 3 var att genomföra godkända åtgärder.
Tillgänglighetsprojektet avslutades i december 2010 när alla enkelt avhjälpta hinder som
inventerades i steg 1 var åtgärdade.
Den funktionshinderpolitiska planen ”Ale för alla” har fått begränsat avtryck i kommunens
och nämndernas årsredovisningar 2012 – 2017. Av 21 effektmål kan 13 anses vara uppnådda
och 3 delvis uppnådda.
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Förvaltningens bedömning är att den funktionshinderpolitiska planen inte har efterlevts av
kommunens nämnder och sektorer som det var avsett. Planen har aldrig aktualiserats och
nämnderna således inte haft den som ett levande dokument. Men flera mål är trots allt
uppnådda vilket beror dels på att flera mål uppnåddes direkt när planen trädde i kraft och dels
på att nämnderna följer aktuell lagstiftning och därmed funktionshinderperspektivet. Initialt
var planens betydelse större för att tillgänglighetsanpassa kommunens lokaler och skärpa
blicken mot funktionshinderperspektivet. Funktionshinderperspektivet är idag skärpt i
lagstiftning som omhändertar detta perspektiv. Kommunen har ett lokalt ansvar för alla
människors delaktighet och lika möjligheter. Funktionshinderperspektivet måste genomsyra
all kommunal verksamhet tvärsektoriellt.
Eftersom funktionshinderperspektivet omhändertas av befintlig lagstiftning föreslås därför att
planen ”Ale för alla” avslutas. Samtidigt ska kommunens verksamheter fortsätta att verka för
ett tillgängligt samhälle för alla, beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och förbättra samarbetet med rådet för funktionshinderfrågor som ses
som en resurs i denna fråga. Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att
förtydliga rådens roll och att en översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I
samband med det kan det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering kan ske.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Avslutandet av den funktionshinderpolitiska planen påverkar varken kommuninvånare med
eller utan funktionsnedsättningar. Funktionshinderperspektivet omhändertas i nästan all annan
lagstiftning inklusive grundlagen som säger ”Det allmänna ska verka för att alla människor
ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det
allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder
eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person (RF 1 kap 2§ 5st)”.
Kommunens verksamheter kommer att fortsätta att verka för ett tillgängligt samhälle för alla
och styrs därigenom också av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Det finns inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i många lagar som till exempel plan och
bygglagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med många flera. Det
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innebär att om kommunen i sin verksamhetsutövning följer gällande lagstiftning omhändertas
funktionshinderperspektivet.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har skett.
Beslutets genomförande
Avdelningen för strategi och uppföljning avpublicerar den funktionshinderpolitiska planen
från ale.se samt den digitala arbetsplatsen.
Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en
översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I samband med det kan det förtydligas
hur en aktiv och meningsfull involvering av det funktionshinderpolitiska rådet kan ske.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att den funktionshinderpolitiska planen som antogs av
kommunfullmäktige den 28 mars 2011 inte har efterlevts av kommunens nämnder och
sektorer som det var avsett. Planen har aldrig aktualiserats och nämnderna således inte haft
den som ett levande dokument. Men ganska många mål är trots allt uppnådda.
Det finns inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i många lagar som till exempel plan och
bygglagen, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med många flera. Det
innebär att om kommunen i sin verksamhetsplanering och -utövning följer gällande
lagstiftning omhändertas funktionshinderperspektivet. Initialt var planens betydelse större för
att tillgänglighetsanpassa kommunens lokaler och skärpa blicken mot
funktionshinderperspektivet.
Kommunen har ett lokalt ansvar för alla människors delaktighet och lika möjligheter vilket
dock inte innebär att en funktionshinderpolitisk plan som inte efterlevs ökar förutsättningarna
för delaktighet. Eftersom funktionshinderperspektivet kraftfullt omhändertas av befintlig
lagstiftning föreslås därför att planen ”Ale för alla” avslutas. Samtidigt ska kommunens
verksamheter fortsätta att verka för ett tillgängligt samhälle för alla, beakta FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och förbättra samarbetet med rådet för
funktionshinderfrågor som ses som en resurs i denna fråga. Det finns ett pågående uppdrag till
kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en översyn görs av reglementen (KF § 35,
2021-01-25). I samband med det kan det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering
kan ske. Funktionshinderperspektivet måste genomsyra all kommunal verksamhet
tvärsektoriellt.
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Funktionshinderpolitisk plan ”Ale för alla”
– en utvärdering
Sammanfattning
Den funktionshinderpolitiska planen ”Ale för alla” har fått lite avtryck i kommunens och
nämndernas årsredovisningar 2012 – 2017. Av 21 effektmål kan 13 anses vara uppnådda och 3
delvis uppnådda.
Det finns till synes inga lagkrav att kommunerna ska ha en funktionshinderpolitisk plan.
Funktionshinderperspektivet bevakas däremot i många lagar som till exempel plan och bygglagen,
diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen med många flera. Det innebär att om
kommunen i sin verksamhetsutövning följer gällande lagstiftning omhändertas
funktionshinderperspektivet. Initialt var planens betydelse större för att tillgänglighetsanpassa
kommunens lokaler och skärpa blicken mot funktionshinderperspektivet.
Ale kommunen har genomfört ett tillgänglighetsprojekt som avslutades i december 2010 när alla
enkelt avhjälpta hinder som inventerades i kommunala lokaler var åtgärdade.
Förvaltningens bedömning är att den funktionshinderpolitiska planen inte har efterlevts av
kommunens nämnder och sektorer som det var avsett. Planen har aldrig aktualiserats och
nämnderna således inte haft den som ett levande dokument. Enligt kommunfullmäktiges beslut
2011 skulle en ny reviderad plan arbetats fram under 2014. Av 21 effektmål kan 13 trots allt
anses vara uppnådda och 3 delvis uppnådda vilket beror dels på att flera mål uppnåddes direkt
när planen trädde i kraft, dels på att nämnderna följer aktuell lagstiftning och därmed
funktionshinderperspektivet.
Kommunen har ett lokalt ansvar för alla människors delaktighet och lika möjligheter vilket dock
inte innebär att en funktionshinderpolitisk plan som inte efterlevs ökar förutsättningarna för
delaktighet. Eftersom funktionshinderperspektivet kraftfullt omhändertas av befintlig lagstiftning
föreslås därför att planen ”Ale för alla” avslutas Samtidigt ska kommunens verksamheter fortsätta
att verka för ett tillgängligt samhälle för alla, beakta FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och förbättra samarbetet med rådet för funktionshinderfrågor som ses
som en resurs i denna fråga. Det finns ett pågående uppdrag till kommunstyrelsen att förtydliga
rådens roll och att en översyn görs av reglementen (KF § 35, 2021-01-25). I samband med det
kan det förtydligas hur en aktiv och meningsfull involvering kan ske.

Lagkrav
I Sveriges grundlagsstiftning står följande fastslaget:
”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i
samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av
människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller
den enskilde som person (RF 1 kap 2§ 5st)”.
Lagrummet innebär att såväl stat som kommun ska arbeta med delaktighet, jämlikhet och mot
diskriminering för alla målgrupper, däribland målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Lagstiftning mot diskriminering och för delaktighet och jämlikhet för denna målgrupp finns
förutom i grundlagsstiftningen även lagstadgat i bland annat socialtjänstlagen,
diskrimineringslagen, plan- och bygglagen, skollagen, språklagen, lagen om särskilt stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), arbetsmiljölagen, lagen om kollektivtrafik och
webbtillgänglighetsdirektivet. Flera lagar tydliggör kravet på kommunens ansvar i
tillgänglighetsarbetet.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för den
svenska funktionshinderpolitiken. FN:s generalförsamling antog konventionen 2006 därefter
antog Sveriges riksdag konventionen 2008, vilken trädde i kraft i januari 2009. Sverige har därmed
juridiskt förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med
funktionsnedsättning på alla nivåer i samhället. Konventionen tillhör FN:s centrala konventioner
om mänskliga rättigheter och innebär inte några nya rättigheter utan handlar om att undanröja de
hinder som finns i samhället för att mänskliga rättigheter ska gälla för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen har fokus på icke-diskriminering och listar nödvändiga
åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av såväl medborgerliga,
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på samma villkor som andra.
Konventionen lyfter exempelvis den särskilda sårbarhet flickor och kvinnor med
funktionsnedsättning utsätts för. Grunden för det funktionshinderpolitiska arbetet i Sverige finns
i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare och tillbaka - En nationell
handlingsplan för handikappolitiken beslutades av riksdagen år 2000. Målen för den nationella
politiken och handlingsplanen är:
•
•
•

En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
Ett samhälle som utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir
fullt delaktiga i samhället.
Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning.

Insatserna i handlingsplanen omfattar tre områden:
1. Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer.
2. Att skapa ett tillgängligt samhälle.
3. Att förbättra bemötandet.
Regeringen har 2011 även presenterat, En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken
med konkreta mål inom nio områden i syfte att arbetet med att uppnå de nationella målen ska bli
mer effektivt.
I förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken
(2001:526) står bland annat att myndigheterna skall verka för att personer med
funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.
Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska myndigheterna göra inventeringar,
upprätta handlingsplaner och åtgärda bristande tillgänglighet. Denna skyldighet gäller dock inte
om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Förordning
(2014:135)
Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken
(2001:526), öppnas i nytt fönster

Kommuner och regioner har det största ansvaret för att personer med funktionsnedsättning ska
kunna leva som andra. Det framgår tydligt i ovan nämnda lagar och förordningar. Det framgår
däremot inte att kommuner måste ha en funktionshinderpolitisk plan när man i all verksamhet
beaktar funktionshinderperspektivet och strävar efter att garantera en bra tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättningar.

Insatser för ökad tillgänglighet i Ale
Tillgänglighetsprojektet
För att skapa ett tillgängligare samhälle i Ale kommun, i enlighet med den nationella
handlingsplanen för handikappolitiken, bildades i december 2005 en arbetsgrupp med en
representant från varje förvaltning och representanter från funktionshinderrörelsen i Ale
kommun. Arbetsgruppens uppdrag delades in i tre steg:
• Steg 1 var att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde till och allmänna platser såsom till
exempel busshållplatser.
• Steg 2 var att ta fram förslag på åtgärder och kostnadsbedömningar.
• Steg 3 var att genomföra godkända åtgärder.
Tillgänglighetsprojektet avslutades i december 2010 när alla enkelt avhjälpta hinder som
inventerades i steg 1 var åtgärdade.
Funktionshinderpolitisk plan ”Ale för alla”
Kommunfullmäktige i Ale fastställde den 30 mars 1998 ”Handikapplan – för delaktighet och
jämlikhet”. Planen reviderades av vård- och omsorgsnämnden den 2 september 2002. Den 28
augusti 2007 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att planen ska revideras.
En arbetsgrupp med representanter från funktionshinderrörelsen, vård- och
omsorgsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen,
miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning har
arbetat fram en ny funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, ”Ale för alla”. Planen bygger på
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Remissorgan var alla
kommunens nämnder, Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Alebyggen, Hyresgästföreningen,
pensionärsföreningar samt funktionshinderorganisationerna i Ale kommun. Rådet för
Funktionshinderfrågor var arbetsgruppens referensgrupp.
I Ale för alla anges att varje nämnd har ett ansvar för att årligen och i samband med årsbokslutet
följa upp sin verksamhet ur ett funktionshinderperspektiv. Funktionshinderpolitiska delmål i måloch budgetdokument ska följas upp i varje nämnd och centralt i kommunens bokslut.

Vad har vi uppnått utifrån Ale för alla?
I Ale för alla finns 21 inriktningsmål och lika många effektmål. Inriktningsmålen anger med
utgångspunkt i konventionen vad vi vill uppnå i Ale kommun. Inriktningsmålen är allmänt
formulerade och inte tidsbestämda. De anger vilka områden vi vill rikta in vår
funktionshinderpolitiska verksamhet på.

Effektmålen anger vilka effekter eller resultat vi vill uppnå. Effektmålen är konkreta, mätbara,
tidsbestämda och realistiska. Effektmålen anknyter till inriktningsmålen så att man genom att
avläsa resultaten i de kortsiktiga effektmålen kan avläsa huruvida de mer långsiktiga
inriktningsmålen är på väg att uppfyllas.
Nedan redovisas alla effektmål och deras status.
Effektmål i Ale för alla
•

”De informationsansvariga i varje nämnd ska ha kunskap om var man kan beställa
tillgänglig information som till exempel punktskrift eller Daisy.”
Målet uppnått
Nämnderna har sedan flera år inga informationsansvariga. Kunskapen finns dock inom
kommunikationsenheten.

•

”Nämndens webbplatser ska uppfylla den standard som gäller för tillgänglighet på
webben enligt W3C och WAI för att möjliggöra för människor med funktionsnedsättning
att uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben.”
Målet uppnått
Nya ale.se lanserades i början av november 2013. Den nya hemsidan har responsiva
mallar vilket innebär att den är plattformsoberoende. Tillgängligheten är också mycket
bättre med tillgång till bland annat teckenspråkstolkning och röstuppläsning för valda
delar. Efter det påbörjades konsolidering vilket innebär att den nya hemsidan successivt
gåtts igenom och rättats upp delvis manuellt och delvis automatiskt.

•

Ale kommun ska återkommande anordna seminarier för att öka kunskap och
medvetenhet om levnadsförhållanden för människor med funktionsnedsättning.
Målet inte uppnått
Ett öppet möte anordnades av OAN under hösten 2013 där föräldrar från
föräldranätverket NPF i Lerum berättat om sina erfarenheter av samverkan och dess
betydelse samt informerade om det nätverk de startat på sociala medier.

•

Alla medarbetare i Ale kommun ska genomföra Västra Götalandsregionens utbildning i
”bemötande av personer med funktionshinder”. Utbildningen kan genomföras på
Internet och tar cirka en timma.
Målet inte uppnått
Webutbildningen på Västra Götalandsregionen hemsida har legat nere ett tag. Den är
överflyttad i en ny lärportal (Totara) och kommer att vara tillgänglig igen i mars 2021. Det
finns ingen tillgänglig statistik hur många av Ale kommuns medarbetare har genomfört
utbildningen.
I omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har utbildningen ingått som en del i
introduktionsprogrammet för semestervikarier inom funktionshinderenheten 2013.

•

Ale kommun ska ha tillgängliga möteslokaler med bland annat hörslinga i varje tätort.
Målet uppnått
Det finns en väska med hörselutrustning i kontaktcentret som kan bokas och lånas ut för
användning i de lokaler som inte är utrustade med hörselslinga.

•

Ale kommuns offentliga lokaler ska vara dokumenterade i Västra Götalandsregionens
tillgänglighetsdatabas.
Målet inte uppnått
Det finns inga kommunala lokaler i Ale som är dokumenterade i Västra
Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.

•

Ale kommuns lokaler ska ha bra tillgänglighet också vintertid.
Målet uppnått
Kommunen snöröjer och halkbekämpar utemiljön på de flesta kommunala byggnader.

•

I översikts- och detaljplanearbetet ska samtal med remissinstans ske minst en gång om
året (till exempel kan man bjuda in Rådet för Funktionshinderfrågor till
handläggargruppen för samhällsutveckling (HSU).
Målet delvis uppnått
Handläggargruppen för samhällsutveckling har inte funnits på många år.
Funktionshinderrådet erbjuds tillfälle att yttra sig i planarbetet och bjuds in till samrådsoch granskningsmöten.

•

Tillgängligheten ska följas upp årligen för att se hur lokaler dit allmänheten har tillträde till
och allmänna platser, återvinningsstationer och busshållplatser fungerar för människor
med funktionsnedsättning.
Målet uppnått
När det byggs nya busshållplatser så tillgänglighetsanpassas dessa. Vid behov så byggs
befintliga om.

•

Information om kraven på tillgänglighet utifrån Plan- och bygglagen och riktlinjer för
tillgänglighet ska ges tidigt i bygglovsprocessen.
Målet uppnått
Information om tillgänglighet sker i enlighet med plan- och bygglagen.

•

Alla nya gång- och cykelvägar ska vara tillgänglighetsanpassade.
Målet uppnått
De flesta gång- och cykelvägarna är tillgänglighetsanpassade, när det byggs nya gång- och
cykelvägar så tillgänglighetsanpassas dem efter teknisk handbok.

•

Varje sektor ska identifiera jobb som kan utföras av människor med
funktionsnedsättning, med eller utan arbetshandledare. Information om arbetssättet med
att anställa arbetshandledare som kan ta med sig personer med olika
funktionsnedsättningar ska ges alla arbetsledare i kommunen till exempel på en chefs-

frukost.
Målet delvis uppnått
Sektor ATO har givit information när det har varit på agendan för ledarträffar samt lyft
informationen på sektors interna chefsfrukostar.
•

För att öka integrering och mångfald på kommunens arbetsplatser ska varje sektor prova
lediga tjänster utifrån om en person med funktionsnedsättning kan ta arbetet, om inte,
kan en arbetshandledare anställas som kan ta med en person med en
funktionsnedsättning på arbetet. Alternativt kan arbetsuppgiften utföras av en grupp
personer med funktionsnedsättningar som tillsammans med en arbetshandledare ansvarar
för att jobbet blir gjort.
Målet inte uppnått
Det finns ingen allmän rutin för att pröva lediga tjänster utifrån om en person med
funktionsnedsättning kan ta arbetet.
Sektor service har i en tidigare diskussion med Funktionshinderverksamheten planerat att
dåvarande daglig verksamhet/transportgruppen skulle stå för en stödanställd handledare
med uppgift att handleda arbetstagare med funktionsnedsättning i fordonsenhetens
bilvård. Detta har inte kunnat genomföras då daglig verksamhet/transportgruppen inte
längre kan ta på sig detta uppdrag. I fordonsenhetens bilvård kommer dock från och med
18 mars en person med funktionshinder att via Arbetsförmedlingen gå in på praktik, för
att sedan förhoppningsvis kunna gå över till en lönebidragsanställning.

•

Ett antal sommarjobb ska reserveras till ungdomar med funktionsnedsättning.
Målet inte uppnått
Förvaltningen erbjuder inte feriearbeten på samma sätt som tidigare.

•

Alla lokaler där skol-, förskole- och fritidsverksamhet bedrivs ska vara tillgängliga i
enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.
Målet uppnått
Vid all nybyggnation och ombyggnad är det självklart att riktlinjerna följs. Vid ombyggnad
kan det i vissa särskilda fall vara Boverkets miniminivå som följs (UBN 2013).

•

Biblioteken ska ha anpassade medier för studier och stimulans som till exempel
ljudböcker, böcker med stor stil, lättlästa böcker, punktskriftsböcker och taktila böcker.
Målet uppnått
Servicen till människor med funktionsnedsättningar, som ofta också är äldre - sker bland
annat genom Boken Kommer, med hemkörning av böcker vid behov. Många av
kommunens äldre har synnedsättning och får därför hemsänt Daisy-talböcker via post.
De kan köpas in eller laddas ner och brännas på skivor. Ny teknik gör att talboksläsarna
själva kan ladda ner till sin dator/telefon/ läsare. Mycket arbete läggs nu på att lära ”nya”
talboksläsare att själva ladda ner och allt fler yngre med läsnedsättning använder Daisytalböcker. (KoF årsredovisning 2017)

•

Talsyntes ska vara installerat på skolornas och bibliotekens datorer.
Målet uppnått
Talsyntes finns på skolornas och bibliotekens datorer.

•

Nämnderna ska aktivt informera invånarna om deras rättigheter till stöd och service.
Målet uppnått
Pågår kontinuerligt. Sektor ATO har en redaktör för ale.se som kontinuerligt ser över
informationen. Likaså sker daglig information mellan medarbetare och kommuninvånare.

•

Alla medarbetare i Ale kommun som arbetar med personer med olika
funktionsnedsättningar ska utbildas om våld i nära relationer och den speciella utsatthet
det kan innebära för dem.
Målet uppnått
Frågan är aktuell i sektor arbete, trygghet och omsorg. Utbildningar finns att tillgå
via Dialoga för samtliga kommunens medarbetare.

•

Ale kommun ska ha minst en tillgänglig lekplats i varje ort. Där ska det finnas anpassade
lekredskap som alla kan använda.
Målet delvis uppnått
Idag har Ale inte tillgängliga lekplatser inom varje ort. Vid nybyggnad är det en
självklarhet att tillgänglighetsanpassa så att alla kan nyttja lekplatsen. Sektor
samhällsbyggnad kommer att ta fram en ny lekplatsplan där äldre lekplatser som inte är
tillgänglighetsanpassade kommer att identifieras. Dokumentet kommer att innehålla en
plan för tillgänglighetsanpassning av befintliga lekparker.

•

Varje sektor ser till att de arrangemang man ansvarar för, läggs in i Västsvenska
turistrådets databas som är kopplad till Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas.
Målet inte uppnått
Inga arrangemang har lagts i tillgänglighetsdatabasen.

Sammanfattning - måluppfyllelse
Av 21 effektmål i Ale för alla kan tretton anses vara uppnådda och tre delvis uppnådda. Att
tretton mål är uppfyllda går dock inte att härleda till att verksamheterna har arbetat enligt ”Ale för
all” utan snarare till att man följer lagstiftningen i till exempel bibliotekslagen, plan- och
bygglagen, socialtjänstlagen, etcetera. Frågan man bör ställa är om det då behövs en
funktionshinderpolitisk plan om verksamheterna alltid strävar efter att ta bort hinder i samhället
för att säkerställa att varje individ får tillgång till sina mänskliga rättigheter på det politiska,
ekonomiska, sociala, kulturella och civila området.

Bilaga 1 – utdrag ur lagtexter som rör funktionshinderperspektivet
Tillgänglighet generellt
FN-konventionen
Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Artikel 9 berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter tillgänglighet för att
Sverige ska kunna leva upp till dem. Konventionen tar upp rätten till fri rörlighet, ett självständigt
liv, personlig säkerhet, deltagande i samhälls- och kulturliv och mycket mer.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23), öppnas i
nytt fönster
Myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken
Socialtjänstlagen
7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva
som andra.
Socialtjänstlagen (2001:453), öppnas i nytt fönster
Diskrimineringslagen
I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt
diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande
tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en
funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.
Diskrimineringslagen (2008:567), öppnas i nytt fönster
Lagen om offentlig upphandling LOU
I lagen om offentlig upphandling står sedan 1 januari 2017 bland annat: ”När det som anskaffas
ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av
samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.”
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljölagen
I arbetsmiljölagen står bland annat att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda
förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig
åtgärd. Vid arbetets planläggning och anordnande ska arbetsgivaren beakta att människors
förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.
Arbetsmiljölag (1977:1160), öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen står det bland annat att när man bygger nytt eller bygger om så ska
byggnader uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Regler för byggd miljö finns även i
Byggnadsverksförordningen och Boverkets byggregler.
Plan- och bygglag (2010:900), öppnas i nytt fönster
Plan- och byggförordning (2011:338), öppnas i nytt fönster
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, öppnas i nytt fönster
Bibliotekslagen
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar
erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Bibliotekslagen (2013:801), öppnas i nytt fönster
Vallagen
En kommun måste använda en vallokal som är tillgänglig för väljare med fysisk
funktionsnedsättning. Undantag får bara ske om kommunen inte kan använda en lokal som är
tillgänglig. Om kommunen planerar att använda en otillgänglig lokal måste det ske i samråd med
länsstyrelsen innan beslut tas.
Vallagen (2005:837), öppnas i nytt fönster
Lagen om färdtjänst
Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast
är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel.
Lagen om färdtjänst (1997:736), öppnas i nytt fönster

Lagen om riksfärdtjänst
Tillstånd skall meddelas om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala
reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735), öppnas i nytt fönster
Språklagen
I Språklagen står bland annat att myndigheterna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja
det svenska teckenspråket. Dessutom står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat,
enkelt och begripligt.
Språklag (2009:600), öppnas i nytt fönster

Webb, information och IT
Webbtillgänglighetsdirektivet
Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder.
Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav.
Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på
tillgänglighet i EN301549. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av lagen ska deklarera
sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om
alternativa format och även hur eventuella klagomål hanteras.
Varje medlemsland kommer att mäta hur lagen efterlevs med en metod som EU-kommissionen
beslutar om. Funka leder arbetet med att ta fram rekommendationer för metodik kring
tillsynsarbetet.
Undantag från kraven på tillgänglighet gäller för historiska samlingar, arkiverat material och
användargenererat innehåll. Det här innebär att exempelvis muséer som har digitaliserat
manuskript inte behöver tillgängliggöra dessa.
Webbtillgänglighetsdirektivet, öppnas i nytt fönster

Standarder och minimikrav
EN301549
EN301549 är den europeiska standard som gäller som minimikrav i Webbtillgänglighetsdirektivet
och Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Det är de europeiska standardiseringsorganen
ETSI, CEN och CENELEC som tagit fram standarden på uppdrag av EU-kommissionen. Funka
finns med som tekniska experter i både ETSI (STF 536) och CENELEC (TK504).

Europeisk standard (EN301549) för krav på tillgänglighet i offentlig upphandling av IT (engelsk
text), pdf, öppnas i nytt fönster
Web Content Accessibility Guidelines, WCAG
WCAG är den standard för webbtillgänglighet som gäller internationellt och som många
nationella regelverk hänvisar till. Det är en global standard som utvecklats av World Wide Web
Consortium, W3C. WCAG ingår som kapitel 9 i den europeiska standarden EN301549. Eftersom
europeisk lagstiftning måste använda europeisk standard och den europeiska lagstiftningen gäller
mycket mer än enbart webb är det EN301549 som gäller som minimikrav både i LOU och
Webbtillgänglighetsdirektivet.
Funka har på uppdrag av W3C genomfört den auktoriserade svenska översättningen av WCAG
2.0 till svenska och vi håller just nu på med översättningen av WCAG 2.1 till svenska. WCAG 2.0
har även blivit en ISO-standard med nummer 40500:2012.
Den 5 juni 2018 uppdaterades WCAG till version 2.1 med framgångskriterier vad gäller
synnedsättning, kognition och mobila gränssnitt. EN301549 kommer att harmonieras med
WCAG 2.1.
Web Content Accessability Guidelines (WCAG 2.1) (engelsk text), öppnas i nytt fönster
Web Content Accessability Guidelines (WCAG 2.0) (engelsk text), öppnas i nytt fönster
Web Content Accessability Guidelines (WCAG 2.0) (svensk text), öppnas i nytt fönster
ISO 40500:2012 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Riktlinjer
Vägledning för Webbutveckling
Post- och telestyrelsen ansvarar numera för Vägledning för webbutveckling, också kallade
Webbriktlinjer, som ger rekommendationer för hur offentlig sektor som arbeta med webben
generellt. Vad gäller tillgänglighet pekar Webbriktlinjer på WCAG.
Webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster
Riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt
Det tog 10 år innan WCAG släppte riktlinjer för mobilgränssnitt. Därför tog Funka initiativ till
att utveckla riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt med finansiering från Internetfonden.
Riktlinjerna har fått stor internationell spridning och översatts till ett flertal språk. Riktlinjerna är
fortfarande aktuella men bör användas som komplement till WCAG 2.1/EN301549.
Riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.139
Datum: 2021-04-27
Ekonomichef Ken Gunnesson
Kommunstyrelsen

Årsredovisning BORF 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Bohus
Räddningstjänstförbund BORF-direktions ledamöter för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen upprätta en
årsredovisning med förvaltningsberättelse. Handlingarna ska överlämnas till förbundets
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för respektive verksamhetsår.
Revisorerna föreslår att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Årsredovisning 2020 BORF
Revisionsberättelse BORF 2020
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Ekonomichef
Ärendet
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i
Ale och Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet var för 2020 40% och
Kungälvs kommun var 60%.
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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Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen upprätta en
årsredovisning med förvaltningsberättelse. Handlingarna ska överlämnas till förbundets
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för respektive verksamhetsår.
Ekonomisk bedömning
För 2020 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 6 089 tkr, jämfört med
föregående års resultat på 820 tkr. Intäkterna visar på ett överskott på 1,6 mkr jämfört med
budget, det beror dels på att automatiska larm orsakat av annat än brand överstiger budget
med 0,5 mkr och dels på att insatser i Göteborgsregionen överstiger budget med 0,3 mkr,
dessutom har förbundet sålt av fordon för 0,4 mkr. Utöver det har förbundet fått ersättning
från staten för sjuklöner till följd av Covid-19 under året som redovisas som en intäkt, dessa
uppgår till 0,2 mkr.
Verksamhetens kostnader understiger budget med 4,6 mkr, det beror på flera saker. Staten har
återbetalat arbetsgivaravgifter på 0,6 mkr på grund av Covid-19. Pandemin har medfört att
vakanta platser och sjukskrivningar inte gått att ersätta, då det varit väldigt svårt att rekrytera
personal, det har medfört 2 mkr lägre kostnader. Räddningstjänst i beredskap ligger 1 mkr
lägre än förväntat, det beror dels på att utbildningar och övningar inte kunnat genomföras som
planerat på grund av pandemin samt färre antal larm. Pensionsavsättningen har inte ökat lika
mycket som förväntat, utan förändringen blev 1,3 mkr lägre än förväntat, anledningen är dels
att personalkostnaderna har varit lägre och dels att inflationen varit så låg.
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.
Förvaltningens bedömning
Verksamheten har bedrivits i enlighet med verksamhetsplan och inom givna ekonomiska
ramar. Förvaltningen gör ingen annan bedömning än revisorerna och föreslår att Bohus
Räddningstjänstförbunds direktion beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Årsredovisning 2020

Ordföranden har ordet
För lång tid framöver kommer vi säkert att minnas 2020 som ett mycket speciellt år. Ett år som nog
ingen av oss ens i våra fantasier kunde tänka sig att vi skulle få uppleva. Att nationers gränser
stängdes, att all flygtrafik i världen plötsligt upphörde och att vi slutade att ta i hand då vi hälsade på
varandra. Den farsot och pandemi som drabbat oss har inneburit stora konsekvenser för alla i våra
samhällen och naturligtvis också för Bohus Räddningstjänstförbund.
Som ordförande i direktionen har jag stått i kontinuerlig kontakt med förbundschefen och på nära
håll imponerats över på vilket sätt verksamheten så oerhört snabbt förberedde sig på att hantera de
tänkbara och allvarliga scenarier som skulle kunna uppstå. Ett speciellt ledningsrum upprättades där
väggarna fylldes av olika handlingsalternativ beroende på hur smittan skulle spridas och i vilken
utsträckning den egna räddningstjänstpersonalen skulle drabbas. De många försiktighetsåtgärderna
och den proaktiva inställningen gjorde att förbundet både under våren och den efterföljande andra
vågen under senhösten kunnat upprätthålla sin fulla beredskap och förmåga på ett mycket
tillfredställande sätt.
Direktionen kan också konstatera att den utökade samverkan som etablerats i göteborgsregionen i
och med införandet av ett gemensamt ledningssystem för de olika räddningstjänsterna, har fallit
mycket väl ut. Målet att på ett mer gränslöst sätt kunna stödja varandra i att hantera mer
omfattande räddningsinsatser har utifrån BORF´s perspektiv fungerat mycket bra.
Under året som gått har ett fortsatt arbete genomförts i syfte att både utöka förmågan och att
konkretisera planerna på att på sikt etablera en heltidsbemannad brandstation i Ale. I dag är Ale den
enda kommunen i landet med så stort antal invånare som inte har en sådan station. På grund av
pandemin har dock direktionens planerade workshop kring detta tvingats att skjutas upp ett flertal
gånger. Förbundets verksamhet har i övrigt uppnått de i handlingsprogrammet beslutade målen. På
grund av Covid-19 har dock vissa mål tvingats att prioriteras ner, senareläggas eller begränsats i sin
omfattning inom de förebyggande verksamheterna.
Sammanfattningsvis har 2020 varit ett bra år för Bohus Räddningstjänstförbund. Under hösten
beslutades budget för 2021. Den av ägarna tilldelade budgetramen ger som vi ser det möjlighet till
uppfyllnad av beslutat handlingsprogram. I budgeten ingick även en övergripande ekonomisk plan för
åren 2022 till 2025 samt en långsiktig investeringsplan för samma period.
Som ordförande i direktionen vill jag rikta ett stort tack till förbundsledningsgruppen och alla
medarbetare för era insatser under detta ovanliga år. Vi ser nu fram mot en förhoppningsvis
avtagande smittspridning och en friskare och mer normal vår, sommar och höst 2021 med så få
olyckor som möjligt.
Hälsningar
Stefan Ekwing
Ordförande 2020 i Bohus Räddningstjänstförbund
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Förbundschefen har ordet
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och
Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel
uppgår till 60 %. Räddningstjänstförbundet redovisar 2020 ett positivt resultat om 6 089 tkr. Ale
kommuns driftbidrag 2020 till förbundet var 31 120 tkr och Kungälvs kommuns driftbidrag var 46 680
tkr.
Verksamheten utgår från förbundsordningen samt redovisas i ”Handlingsprogram till skydd mot
olyckor” och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, tillsyn enligt
Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterligare
beslutade uppgifter enligt förbundsordningen.
Förbundets direktion har under året genomfört 7 möten, varav 3 digitalt, enligt fastställd
mötesordning. Därtill har medlemskommunerna träffats tillsammans med förbundets direktion och
ledning vid ett tillfälle. Vid detta tillfälle redovisas förbundets verksamhet och ekonomiska status
samt framtida utmaningar.
Under året har rapporten "Framtida brandstationer och bemanning" inom förbundet färdigställts.
Målet var att denna rapport skulle överlämnats till ägarna innan jul men på grund av Covid-19 så har
detta överlämnande skjutits upp till våren 2021. Rapporten är färdig och med detta är den sista av
fullmäktige 2017 beslutade punkter om utveckling av förbundet genomförd. De av fullmäktige
beslutade uppdragen sträcker sig till 2025.
Förbundet övertog från och med 2017-01-01 kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och
rengöring (sotning). Under 2019 genomfördes upphandling av leverantör för dessa arbetsuppgifter
och tilldelningsbeslut delgavs kommande leverantörer. Avtal tecknades under 2020 med avtalsparter
och under året har arbete pågått, framför allt i Ale kommun, med att genomföra verksamhet med ny
leverantör. Med detta stärks ytterligare uppdraget förbundet har att ge en likartad service av
brandskyddskontroll och rengöring över hela förbundets geografiska område.
2020 har präglats av den ännu pågående pandemin. Detta har naturligtvis påverkat förbundet
avsevärt vilket redovisas mer detaljerat längre ner i dokumentet. Det långsiktiga och målinriktade
skadeförebyggande arbete där tillsyn, information och utbildning utgör grunden, har fortsatt om än i
begränsad och anpassad form. Kommunernas anställda samt skolelever som fortfarande är
prioriterade grupper har inte kunnat mötas fysiskt under året, men möjligheten till utbildning och
information genom digitala medier har utvecklats.
Antal bygg- och planremisser samt tillstånd utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor har
ökat jämfört med föregående år. Detta är inte något som förbundet kan styra över utan antal
ärenden inkommer utifrån rådande förutsättningar. Flera av dessa ärenden har varit omfattande och
har krävt mycket resurser. Förbundet har inte kunnat genomföra det antal tillsyner som angivits i
beslutad tillsynsplan, återigen en effekt av pandemin.
Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och
krav. Antal räddningsinsatser för 2020 uppgår till 895, jämfört med 2019 då förbundet hanterade
949. Detta innebär att förbundet har haft ytterligare ett år med minskat antal räddningsinsatser. En
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positiv trend är att antalet trafikolyckor fortsätter att minska inom förbundets område. Däremot går
trenden i motsatt riktning för kategorin brand i byggnad vilket föranleder att vi kommer arbeta extra
mycket med analys och eventuella åtgärder för att kunna vända den trenden framöver.
Förbundet har i övrigt varit förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid. Förbundet
har dock, enligt avtal inom Göteborgsregionen avseende "Gränslös räddningstjänst", varit våra
grannkommuner till hjälp vid flertal tillfällen. Bland annat deltog förbundet vid insatsen på Essity i
Lilla Edet samt vid branden på Borealis krackeranläggning i Stenungsund. Totalt har förbundet vid 50
tillfällen bidragit med hjälp vid räddningsinsats utanför vårt geografiska ansvarsområde.
Förbundet har under 2020 arbetat med nyrekrytering av både operativ och administrativ personal.
Utvecklingen av vår heltidsstyrka placerad vid Nols brandstation fortgår och i skrivande stund arbetar
fem medarbetare i denna befattning. Problem kvarstår dock med att rekrytera räddningspersonal i
beredskap till samtliga stationer. Kontinuerligt genomförs rekryteringskampanjer för att hitta
lämpliga medarbetare. Pågående pandemi har försvårat processen med att genomföra kampanjer
och vissa tester vid rekryteringar vilket har inneburit förseningar för nyanställningar och att vakanta
platser vid sjukdom ej har kunnat återbesättas.
Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon och material enligt den av direktionen
beslutade planeringen för 2020. Dock har inte samtliga poster kunnat upparbetas då pågående
pandemi skapat problem med leveranser. Dessa punkter har genom beslut av direktionen
medflyttats till 2021. Förbundet har även sett över investeringsbehoven på kort och lång sikt.
Revidering av kommande investeringar har genomförts för att minska förbundets
avskrivningskostnader framgent.
Några få meningar vill jag ändå skriva om detta år ur ett "Covid-19-perspektiv". I mars, då viruset
började att härja i norra Italien så visste vi inte vad detta innebar. Vi planerade utifrån de direktiv
myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gav oss och kontinuitetsplanering
genomfördes. Vi anade inte vilka konsekvenser viruset skulle ge och nu, mitt under rådande
pandemi, vill jag ändå påvisa hur väl vi klarat av att hantera detta läge. Under hela året har vi varit
drabbade av smitta i förbundet men den operativa förmågan, vid samtliga stationer, har alltid kunnat
bibehållas. Detta gör sig inte själv utan har upprätthållits genom att medarbetare med stor kunskap,
lojalitet till förbundet och ett förhållningssätt att hantera viruset lyckats att hålla sig friska.
Stort tack till er alla!
Vi lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap om risker och hur man hanterar dessa, vilket gör
att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. För att möta framtiden utvecklas
kompetensen hos medarbetarna genom kontinuerlig utbildning vilken bedrivs både externt och
internt. Därtill anpassas fordon och materiel för att kunna ge så god effekt som möjligt vid
räddningsinsatser och förebyggande arbete.
Allt detta samt mycket därtill arbetar vi med för att förbundet skall fortsätta att vara en viktig aktör i
att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna.

Håkan Lundgren
Räddningschef – Förbundschef i Bohus Räddningstjänstförbund
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Förvaltningsberättelse
1. Verksamhetsbeskrivning
Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv- och Ale kommun. Förbundets
politiska styrning utövas av en direktion bestående av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från
respektive kommun. Verksamhetens mål är nedtecknade och beslutade i förbundets handlingsprogram vilket är upprättat enligt Lag [2003:778] om skydd mot olyckor (LSO). Ytterligare
verksamhetsmål står att läsa i beslutad förbundsordning.
Förbundet är organiserat i följande enheter;
• Administration och ledning
• Verksamhetsstöd
• Förebyggande uppdrag
• Räddningsuppdrag

2. Översikt över verksamhetens utveckling
Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Året resultat
Soliditet
Likviditet
Investeringar (netto)
Långfristiga skulder
Antal hel- och deltidsanställda
Räddningstjänst i beredskap

2020
82 617
-70 031
6 089
32,6%
38,7%
11 007
3 901
42
93

2019
80 414
-73 411
820
26,7%
20,7%
4 016
4 800
44
96

2018
77 619
-69 015
3 617
23,8%
16,6%
6 328
7 283
41
106

2017
72 903
-65 289
2 761
16,7%
18,7%
7 690
0
39
92

2016
70 356
-63 704
2 171
11,1%
15,6%
5 746
11 116
41
94

Inga väsentliga förändringar har skett över åren.

3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Räddning
Räddningsinsatser hanteras på ett tillfredsställande sätt över hela förbundet. Förbundet har varit
förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid såsom skogsbränder, oljeutsläpp och
dylikt.
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Under året har det däremot skett många anlagda bränder i återvinningsstationer samt mindre
bränder respektive brännmärken på eller i närheten av skolor framför allt i Ale kommun. Det här
inträffade mest frekvent under våren, därefter har det skett mer sporadiskt. Som en direkt följd av
det här ett samarbete inletts med Ale kommun och polisen för att förebygga liknande incidenter. Ale
kommun var en stor drivkraft i det förebyggande arbetet och vidtog ett flertal åtgärder som troligtvis
gav effekt tillsammans med de åtgärder som polis och räddningstjänst genomförde.
Totalt har förbundet haft 40 bostadsrelaterade bränder under året, 3 av dessa har resulterat i
totalförstörda byggnader och i ett fall omkom en person. Den övervägande delen bränder har startat
i köket vilket ligger i linje med den nationella statistiken. Antalet bränder är för få för att kunna göra
en vidare analys om samband.
Förbundets förmåga att samverka med andra myndigheter och organisationer sattes på prov under
detta år och förbundet har hjälpt närliggande kommuner vid omfattande händelser, exempelvis vid
branden på Borealis krackeranläggning i Stenungsunds industriområde. Förbundet bistod med både
personal och materiel vid denna händelse samt bidrog med efterföljande utredningar.
Totalt har förbundet hanterat 895 insatser, jämfört med 949 uppdrag 2019. Antalet uppdrag och
olyckor har minskat, den positiva trenden påverkas troligen av effekterna av Covid-19.

Räddningsinsatser

Kungälvs
kommun

Ale kommun

Andra
kommuner

Totalt

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Totalt antal händelser

502

557

311

303

82

92

895

952

kommunal räddningstjänst

430

481

271

271

75

48

776

800

1

1

0

0

2

0

3

1

70

75

38

32

6

3

114

110

Statlig räddningstjänst
Annat uppdrag

Tabellen nedan visar fördelning mellan olika sorters räddningsuppdrag. Även om antalet händelser
har minskat så visar statistiken att framför allt antalet bränder har ökat, fördjupad statistik visar att
det främst är brand i avfall eller återvinning som har ökat markant, det kan till stor del kopplas till
oroligheterna i Ale kommun, främst Nödinge, som beskrivits ovan där det förekommit flertalet
anlagda bränder i återvinningscontainrar.
Räddningsuppdrag inom förbundet

Kungälvs
kommun
2020
2019

Ale kommun
2020
2019

Andra
kommuner
2020
2019

Totalt
2020
2019

Brand i byggnad

41

34

25

20

19

8

85

62

Brand ej, i byggnad

45

41

46

47

7

13

98

101

Trafikolycka

65

78

50

46

24

41

139

165

Utsläpp farligt ämne

1

3

0

5

0

0

1

8

Drunkning, tillbud

5

1

2

1

2

0

9

2

Nödställda djur

3

4

1

2

0

0

4

6

Stormskada

4

4

1

0

1

1

6

5

Översvämning, annan vattenskada

3

3

5

1

0

0

8

4

173

200

64

87

2

3

239

290

45

40

28

16

5

3

78

59

385

408

222

225

60

90

667

702

Automatlarm utan brandtillbud
Annan händelse utan risk för skada
Totalt
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Insatser som stöd till andra
myndigheter inom
förbundsområdet
Hjälp till ambulans
IVPA (I väntan på Ambulans)
Hjälp till polis
Totalt
Räddningsuppdrag i andra
kommuner enligt avtal

Kungälvs
kommun
2020
2019

Ale kommun
2020
2019

Andra
kommuner
2020
2019

Totalt
2020
2019

8

9

4

4

1

0

13

13

45

47

30

24

3

1

78

72

4

1

0

0

0

0

4

1

57

57

34

28

4

1

95

86

Göteborg

Stenungssund

Lilla Edet

Totalt

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Brand i byggnad

6

2

6

6

7

0

19

8

Brand ej i byggnad

2

4

3

3

2

6

7

13

12

26

8

6

4

6

24

41

0

0

0

0

0

0

0

0

20

32

17

12

13

12

50

62

Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Totalt

Lokalisering av samtliga räddningsinsatser inom förbundet

Figur - Totalt antal händelser i förbundet under 2020. I figuren ovan har andra händelser så som sjukvårdsuppdrag selekteras bort med
hänsyn till sekretess

Heltidsanställda Ale
I maj 2020 började heltidsstyrkan i Ale med två anställda att agera i rollen som en snabbinsatsstyrka.
Styrkans aktionsområde har sträckt sig från Skepplanda till Surte och de har varit först på plats vid
alla larm utom ett. Bortsett från mindre brister med teknik och utrustning har styrkan upplevt att det
har fungerat mycket bra. I slutet av året har ytterligare tre personer rekryterats och tanken är att
styrkan ska kunna agera självständigt i Ale med minst två brandmän helgfria vardagar så fort de
nyanställda är färdigutbildade.
Då problematik med containerbränder pågick i Ale genomförde styrkan kontinuerligt kontroller av
brandskyddet vid återvinningstationer och andra riskobjekt, såsom skolor, för att tillse att det inte
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fanns för mycket brännbart material eller andra saker som kan uppmuntra till anlagd brand eller öka
konsekvenserna av en brand.
Samarbetet med Räddningstjänst i Beredskap, RIB, i Nol och Surte har fungerat bra och utveckling
sker kontinuerligt. Styrkans mer självständiga struktur har öppnat för mer flexibla uppdrag samtidigt
som de är i beredskap. De har exempelvis kunnat utföra tillsyner samt kontrollera framkomligheten
på badplatser i Ale under sommaren. Dock är det viktigt att utvecklingen fortsätter och att
samarbetet med RIB utökas då den heltidsanställda personalen kan börja ta ett större ansvar för de
vardagliga arbetsuppgifterna.
Även om situationen med Covid-19 har gjort det svårt att informera och möta allmänheten så har
styrkan ändå deltagit på evenemang med ungdomar tillsammans med kommunen, polisen,
ambulansen FRG och många fler. Sedan styrkan startade upp i maj har de nått ut med information till
ungefär 260 personer.
För närvarande består styrkan fem personer och fordonet som används har en del brister. Nytt
fordon är upphandlat och beställt med leverans första tertialet 2021. Det finns ett stort behov av
heltidsanställd personal placerade i Ale och det är viktigt att styrkans storlek ökar enligt plan och att
den utveckling som gjorts fortsätter i oförminskad takt.

Förebyggande
Allmänt
2020 har varit ett turbulent år på grund av Covid-19 vilket har medfört att många av de processer och
arbeten som planerades och påbörjades under januari och februari fick bromsas in under våren. Ett
stort antal utbildningar i Brandkundskap För Alla (BKA) och hjärt-lungräddning (HLR) var planerade,
men kunde inte genomföras.
Under andra tertialet lades fokus på att komma tillbaka och förbereda för ett anpassat vardagligt
arbete inför hösten. Dessa anpassningar gjorde utbildningar i Brandkunskap för alla och ”Barn på
buss” kunde hållas under hösten i en begränsad omfattning och anpassade efter rådande pandemi.
Då smittspridningen tilltog mot slutet av oktober och början av november så blev det återigen stopp i
arbetet. Försök gjordes med digitala utbildningar med hjälp av kollegor från räddningstjänsten i
Alingsås-Vårgårda Räddningstjänstförbund där förbundet fick ta del av deras webbaserade
utbildning. Förbundet har även hållit i utbildningar helt på distans, vilket har fungerat väl.
Tillsynsarbetet och annat myndighetsarbete som påbörjades i början av året också påverkats av
Covid-19 i stor omfattning. Arbetet avstannade under första tertialet men kunde återupptas under
slutet av våren och en del av den tid som förlorats kunde tas igen under andra tertialet. Under första
delen av hösten fortsatte arbetet med tillsyner men då smittspridningen ökade igen fick även detta
arbete bromsas in kraftigt och endast väsentliga tillsyner har kunnat utföras under sista delen av
året.
Statistik
Nedan visas statistik över den förebyggande verksamhetens förebyggande åtgärder
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Tillsyn Lag om brandfarliga och explosiva
varor respektive Lag om skydd mot olyckor
Lag om brandfarliga och explosiva varor

2020

2019

18

50

Lag om skydd mot olyckor

39

21

Totalt

57

71

2020

2019

41

16

8

4

49

20

2020

2019

Tillstånd Lag om brandfarliga och explosiva varor
Brandfarlig vara
Explosiv vara
Totalt

Remiss
Polisiära remisser

10

Serveringstillstånd

10

Totalt

20

59

2020

2019

70

45

Kungälv

104

81

Totalt antal ärende

174

126

2020

2019

Plan och bygglov
Ale

Utbildning extern (antal deltagare)
PAR-utbildade elever

0

571

Heta arbeten

19

89

Barn på buss

159

0

Totalt antal

178

660

2020

2019

Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning Ale

193

330

Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning Kungälv

330

463

Totalt antal

523

792

Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning

2020

2019

Bokade utbildningar

1 018

793

495

0

Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning

Avbokade till följd av Covid-19

Tillstånd Lag om brandfarliga och explosiva varor
Det finns ca 185 aktiva tillstånd för brandfarlig/explosiv vara i förbundet. Storleken på tillstånden
varierar kraftigt där vissa endast omfattar mindre mängder medan andra har desto mer.
Tillståndstiderna varierar ifrån 1 till 10 år beroende på typ av verksamhet, ämne och om det är första
gången tillstånd har getts.
Under 2020 utvecklades vårt verksamhetssystem Daedalos på ett sätt som gjorde det möjligt att få
en god överblick av verksamheter som har tillstånd och när deras tillstånd löpte ut. Detta
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effektiviserade arbetet med att följa upp tillstånd vilket också medförde en rejäl ökning av antal
tillståndsansökningar.
Tillstånden har hanterats inom stipulerad tid.
Farlig verksamhet (SEVESO)
Kontinuerligt arbete pågår avseende förbundets farliga verksamheter.
Nouryon i Bohus har arbetat med att åtgärda upptagna brister från tidigare tillsyner under 2018 och
2019. I december månad, 2020, lämnade företaget in en framställan om förlängd rättelsetid för ett
antal anmärkningar som förbundets handläggare får ta ställning till. Länsstyrelsens inplanerade tillsyn
på företaget, där förbundet skulle medverka, ställdes in med anledning av Covid-19.
För Perstorp i Nol så utfärdade förbundet två förelägganden enligt LSO under hösten 2019. Ärendet
som berör cisternområdet vid Göra älv överklagade företaget till Länsstyrelsen, medan ärendet som
bland annat gäller nya brandposter på fabriksområdet är genomförda.
Länsstyrelsen har fattat beslut om att Surte damm i Ale klassas som farlig verksamhet under året.
Detta blir ett nytt tillsynsobjekt för förbundet som påbörjat dialogen med den ansvariga
verksamheten.
Plan- och byggärenden
Enhetens arbete som remissinstans i ärenden som berör Plan- och bygglagen visar på en tydlig
uppgång vilket kan bero på att byggsektorn inte har påverkats så mycket av Covid-19. En annan orsak
till att förbundet har administrerat fler ärenden än tidigare år är att fler ärenden av enklare karaktär
skickas på remiss.
Både i Ale och Kungälv finns flera större byggprojekt. I Kungälv har Swedish Match påbörjat
byggnation av en ny kvarnbyggnad som ansluter till råtobakslagret och en tillbyggnad av lagerlokal
för emballage på sin anläggning vid Solbräcke. Under hösten har flera byggprojekt startat upp vid det
nya bostadsområdet Nordtag vid Ytterby. Vid Mimers hus är första etappen av ett sjuvånings
flerbostadshus under uppförande. I Ale pågår byggnation av fyra punkthus med sex våningar vid
Folketshusvägen i Nol. I samma område är en ny förskola klar för inflyttning. I Nödinge pågår
byggnation av en ny förskola vid norra Kilandavägen där kommunen tidigare hade tänkt att uppföra
en skolbyggnad.
Under året har arbetet med flera detaljplaner påbörjats i kommunerna som gäller förtätning med
bostäder och servicefunktioner vid pendeltågstationerna. Detta har medfört samråd med
kommunens planenhet angående vilka förutsättningar som ska gälla med anledning av transporter av
farligt gods på väg och järnväg. Det innebär att bostäder kan placeras så nära som 50 meter från
transportleden.
Tillsynsarbetet
Covid-19 har medfört att enheten fått ställa in ett antal tillsyner under våren och slutet av året.
Under sommar och höst genomfördes tillsyner vilka kunde utföras i linje med rekommendationerna
från Folkhälsomyndigheten. Bland annat valde vi att fokusera på verksamheter med mindre
personantal och som inte hade personer vilka tillhörde riskgrupperna. Nödvändiga tillsyner där vi
exempelvis fått kännedom om bristande brandskydd har genomförts under hela året.
10

Förbundet har en kontinuerlig dialog och samarbete med sektor Trygghet och Stöd i Kungälvs
kommun kring brandskyddet i deras olika verksamheter. Denna typ av arbete är även påbörjat i Ale
kommun. Förhoppningen är att verksamheterna på sikt ska ha ett bra brandskydd som är anpassat
till den typ av verksamhet som bedrivs. Ett bra grundarbete medför att brandskyddet kommer hålla
över tid vilket sannolikt innebär mindre brister vid tillsynsbesök. Ett gemensamt arbete innebär,
förutom vinster i form av minskad belastning, framförallt att vi får en ännu säkrare och tryggare
verksamhet hos några av våra mest utsatta grupper i samhället.
Den av förbundsdirektionen beslutade volymen av tillsyner 2020 har inte uppfyllts, det beror på att
pandemin har begränsat arbetet.
Individanpassat brandskydd
Arbetet har avstannat under året på grund av pandemin orsakad av Corona-viruset.
Utbildningar
Under 2020 var det planlagt med PAR-utbildningar (polis, ambulans, räddningstjänst) och ”Barn på
buss” vilket fick bromsas under våren. Efter sommaren gjordes ett arbete för att anpassa
utbildningarna utifrån den rådande pandemin. Innan den andra vågen kom så hann förbundet
komma igång med konceptet barn på buss och 159 elever hann gå utbildningen.
Utbildningar i heta arbeten har utförts när det har funnits behov och när det har varit möjligt att
utföra dem på ett säkert sätt.
Arbetet med utbildningar i Brandkunskap för alla och hjärtlungräddning fick ett rejält uppsving under
första tertialet. Tyvärr gjorde Covid-19 att förbundet tvingades ställa in många av de planerade
utbildningarna. Under hösten kom arbetet igång igen där utbildningar anpassades efter rådande
pandemi. Det innebar färre deltagare vid varje tillfälle och ändring i vissa moment. Även olika
distansutbildning har erbjudits. Tyvärr fick de fysiska utbildningarna ställas in när den andra
pandemivågen kom.
Målet på att utbilda 1 120 personer uppnåddes inte i år. Antalet bokningar och den starka starten på
året visar ändå att det nya konceptet fungerar väl.
Trygghetsskapande arbete
Bohus Räddningstjänstförbund har arbetat mycket tillsammans med Ale kommun och polisen med
insatser för att förebygga att motverka anlagda bränder i återvinningsstationer och vid skolor. Vid
Kungälvs resecentrum och i Kongahälla Center har det förekommit ungdomar som stört ordningen.
Personal från Kungälvs brandstation ökar sin närvaro i området när tillfälle ges, exempelvis vid
övningar.
I samband med skolstart och avslutningar har förbundet varit i kontakt med kommunerna.
Avstämning sker kontinuerligt och systematiskt med bägge kommunerna och polismyndigheten.
Minsta tecken på oro försöker att fångas upp och förbundet ser sig som en aktiv part i det
gemensamma arbetet att skapa ett tryggt samhälle.
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Brandskyddskontroll och rengöring. (sotning)
2017-01-01 övertog förbundet kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring
(sotning). Under 2019 har upphandling om sotningstjänster i Kungälv och Ale genomförts.
Upphandlingen medförde att Kungälvssotarna AB kommer ansvara för sotningsverksamheten i
Kungälvs kommun och GÖSAB AB ansvarar för sotningsverksamheten i Ale kommun.

De nya avtalen började gälla 2020-08-01. De nya avtalen medför att sotningsverksamheten blir
likformig i båda kommunerna, det har även medfört att sotningsleverantörerna arbetar med
brandförebyggande arbetsuppgifter. Detta i samverkan med Brandskyddsföreningen.
Brandförebyggande arbetsuppgifter är exempelvis att kontrollera brandvarnare och brandsläckare
samt att utbilda fastighetsägarna i hur de ska agera vid brand.
I Kungälvs kommun har sotningsverksamheten genomförts enligt planering. I Ale kommun har en ny
sotningsleverantör tillkommit, övergången till en ny leverantör har varit problematisk och har
inneburit mycket administrativt arbete både för den nya leverantören och för Bohus
Räddningstjänstförbund.
Förbundet har infört restriktioner för sotningsleverantörerna för att minska och begränsa
smittspridning av Covid-19. På grund av pandemin har leverantörernas arbete med att nå uppsatta
frister varit ansträngande. Trots detta ar verksamheten överlag kunnat bedrivas väl. I Kungälv har
samtliga frister genomförts och är klara. I Ale kommun finns viss eftersläpning, men de beräknar
kunna komma ikapp under 2021.
Föreläggande:
Inom Kungälvs kommun har 11 föreläggande upprättas och i Ale kommun har 5 stycken
föreläggande upprättas.
Efterbesiktning
I Kungälvs kommun har 3 eldstadsrelaterade bränder dokumenteras, medan det i Ale
kommun inte har dokumenterats någon.
Separat årsredovisning från leverantörer redovisas i bifogade bilagor:
1.
NOMIDA AB 2020
2.
GÖSAB 2020
2.
KUNGÄLVSSOTARNA AB 2020

Verksamhetsstöd
Förbundets plan för inköp av fordon, materiel, teknik och övriga anläggningstillgångar har reviderats.
Detta genomfördes på uppdrag av förbundets direktion för att, om möjligt, minska förbundets
framtida avskrivningskostnader.
Den reviderade investeringsplanen har upparbetats under året förutom två investeringar vilka inte
kunnat genomföras på grund av rådande pandemi. Dessa investeringar kommer att upparbetas 2021.
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Nämnas bör att ett nytt höjdfordon, placerat i Kungälv, är levererat under året. Renovering av
höjdfordon, placerat i Surte, är genomfört samt ett nytt ledningsfordon för Insatsledning har
driftsatts.
Enheten Verksamhetsstöd har genomfört arbete enligt rutin för att upprätthålla och utveckla
förmågan och standarden vid förbundets fem brandstationer och dess fordon, utrustning och
materiel.

En mobil övningsmodul för dörrforcering har driftsatts och har börjat att användas inom förbundet.
Till modulen har även en instruktörsutbildning i dörrforcering gjorts för att kunna nyttja
övningsmodulen på ett effektivt sätt.
Det interna larm- och kommunikationssystemet på Kungälvs brandstation har renoverats under året.
Förbundets slangtvätt har inte uppfyllt förväntningarna under en längre tid och under 2020 skrevs ett
nytt avtal med leverantören om att ersätta befintlig slangtvätt med en ny. Leverans i januari 2021.

Olycksundersökningar
Förbundet skall utreda och analysera varje räddningsinsats. Utredningarna dokumenteras och
diarieförs tillsammans med händelserapporten för respektive insats. Vid vissa räddningsinsatser skall
en fördjupad olycksundersökning genomföras. Under 2020 har två fördjupade olycksundersökningar
genomförts, en större industribrand i Stenungssund och en villabrand vid Marstrand.

4. Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19
Under 2020 har verksamheten framför allt präglats av Covid-19. Förbundets inriktning under
pandemin har hela tiden varit att "Minska smittspridningen i samhället och bland förbundets
medarbetare samt upprätthålla den operativa förmågan". För att uppnå detta har arbetsuppgifter
omprioriterats och interna beslut har fattats för att minimera negativa effekter. Dialog har förts med
Länsstyrelsen, regionala myndigheter och organisationer samt med medlemskommunerna.
Förbundets presidium har kontinuerligt fått information och har även varit delaktiga i interna
verksamhetsbeslut.
Förbundet har kunnat bibehålla sin operativa förmåga under hela pandemin. Däremot så har
myndighetsuppdrag, såsom tillsyn, information och utbildning fått stå tillbaka. Det innebär att vissa
av förbundets verksamhetsmål har inte kunnat uppfyllas i sin helhet, men under 2021 kommer dessa
mål att prioriteras.
Förbundets ekonomi har påverkats av pandemin. Dels har det varit problem att rekrytera upp full
bemanning för heltidsstyrkan i Ale, där det finns två vakanta tjänster, samt även att rekrytera en
ersättare för en långtidssjukskrivning vilket resulterat i lägre personalkostnader än planerat.
Förbundet har även erhållit ersättning för sjuklöner samt arbetsgivaravgifter från staten.
Slutgiltig ekonomisk analys kan ännu ej genomföras så då pandemin ännu fortgår.
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Revidering av beslutad investeringsplan
Förbundet har sett att den ekonomiska utvecklingen för medlemskommunerna framledes kan
komma att bli ansträngd, vilket även kan få påverkan på förbundet. Som en del i att minska
förbundets utgifter har en noggrann analys skett av såväl årets beviljade investeringsmedel samt
planen för de kommande 5 åren. Förbundet har under året omprioriterat investeringsbehovet och
det har resulterat i att ungefär 10 %, 1 mkr, av beslutat budget har inte och kommer inte upparbetas.
Syftet med beslutet var att minska förbundets framtida kostnader i form av avskrivningar.

Beredskapsavvikelser vid förbundets RiB-stationer
Antalet avvikelsetimmar för Räddningstjänst i Beredskap, det vill säga timmar där det saknas
personal utifrån beslutat handlingsprogram, har varit lägre än motsvarande period föregående år och
Kode station har inte haft några avvikelsetimmar alls, de gick i början av året över till att ha
beredskap uppdelad på var fjärde vecka istället för var tredje. Detta har troligen varit en bidragande
orsak till att Kode inte haft några avvikelsetimmar.
Ytterligare en orsak till att numerären vid RIB-stationerna har kunnat upprätthållas bättre under
sommaren är att resandet under semestrarna varit så gott som obefintligt med anledning av Coronaviruset. Detta innebär att tillgången till Räddningstjänst i beredskap har varit större än normalt denna
årstid. Målet är att förbundet inte ska ha några avvikelsetimmar då det medför att förbundet avviker
från den beredskapsgrund som beslutats i handlingsprogrammet.

Station

Avvikelsetimmar totalt
2020

Nol

2019

439

822

Kode

0

120

Surte

249

534

Marstrand

236

244

Totalt

924

1720

5. Förväntad utveckling
Förbundets handlingsprogram för 2020–2023 är framtaget och antogs av direktionen vid möte 201912-10. Innehållet i programmet har sin bas i lagstiftning, lokal riskbild samt kommunernas egen
ambitionsnivå vilken är fastställd av Kommunfullmäktige i respektive kommun 2017 i form av
”Långtidsstrategi för Bohus Räddningstjänstförbund” vilket redovisas i 8 delmål.
Handlingsprogrammets mål redovisas och följs upp som prestationsmål i förbundets
verksamhetsplan upprättad för 2021.

Övergripande förväntning
Förbundet förväntas utvecklas enligt handlingsprogram som beslutats av förbundsdirektionen samt
svara upp till den samhällsutveckling som sker i ägarkommunerna.
Förbundet skall under 2021 anpassa organisationen, och skapa underlag för beslut, att följa den av
riksdagen beslutade revideringen av Lag om Skydd mot Olyckor vilket bland annat innebär
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framtagande av ett nytt handlingsprogram samt en förändring av det förebyggande arbetet med
brandtillsyn.
Förbundet fortsätter aktivt att prioritera och planera för att bibehålla operativ förmåga så länge
pandemin pågår och styrande myndigheter kvarhåller restriktioner. För att kunna genomföra övriga
uppdrag pågår kontinuerlig anpassning av hur arbeten utförs.
En översyn av mål i verksamhetsplanen har skett inför 2021. Omprioriteringar och anpassningar av
målen har genomförts utefter uppskattad påverkan av Covid -19. Detta arbete möjliggör att mål
beslutade i handlingsprogrammet förväntas att uppnås under en 2-årsperiod.

Översikt av BORF:S bemanning och stationer
Prioriterad utveckling är en successiv övergång från RiB-personal (Räddningstjänst i Beredskap) till
heltidspersonal, allra främst i Ale kommun. Under året har ytterligare medarbetare anställts och det
är nu 5 personer som arbetar heltid med placering vid brandstationen i Nol.
Projektet ”Översyn av förbundets brandstationer samt bemanning” har färdigställts under året, men
på grund av pandemin som präglat året så har resultatuppföljningen blivit lidande. Projektet har
högsta prioritet och målsättningen är att direktionen, under första tertialet 2021, ska överlämna
rapport med förslag för framtida brandstationer och dess bemanning till representanter för
ägarkommunerna.

Heltidsbemanning i Ale kommun
Arbetet med att utveckla heltidsstyrkan med fokus på att säkerställa operativ förmåga i Ale kommun.
Målsättningen är att den under 2021 ska vara fullt utvecklad, den ska då bestå av 6 heltidsanställda
som kommer vara verksamma 6:30-17:30 varje vardag. Därefter krävs ett nytt inriktningsbeslut för
att fortsätta utvecklingsarbetet med en effektivare räddningstjänst, såväl operativt som
förebyggande, inom förbundets geografiska område vilket omfattar Ale kommun

Övning och utbildning
Ett nytt system för övning- och utbildningsplanering samt uppföljning har införts under 2020.
Utbildning av personal samt anpassning och planering vid räddningsinsatser inom avtalet ”Gränslös
räddningstjänst” inom Göteborgsregionen har fortgått i planerad omfattning innan pandemin bröt
ut.
Obligatoriska rökdykarövningar, kemdykarövningar samt övriga fastställda årsövningar har
genomförts enligt fastställd plan för utryckningspersonal. En extra utbildningsinsats avseende metod
och teknik vid "Brand i byggnad" har genomförts för förbundets medarbetare i Marstrand.
Räddningschef i beredskap och Insatsledare har genomfört övningar inför större eller komplexa
händelser utifrån ledningsperspektiv, samverkan med andra myndigheter och organisationer samt
erfarenhetsutbyte. I viss mån har även styrkeledare deltagit vid dessa övningar.
Detta har genomförts i mindre omfattning med fysiska möten och till större del genom digitala
möten.
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Pandemin har även medfört att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktade om sina
kursplaner till att bli digitala för att kunna genomföra teoretisk utbildning på distans, praktiska
moment har inte kunnat genomföras. Detta har medfört att förbundet inte kunde få samtliga
brandmän grundutbildade under hösten.
Gemensamma övningar mellan olika stationer och större skadeplatser fick tyvärr utgå på grund av
Covid-19 2020.
Den ursprungliga planeringen innebar att övningar skulle ske under våren men flyttades fram till
efter sommaren och anpassades för att kunna genomföras smittsäkert. Dock skärpets restriktioner
ytterligare från Folkhälsomyndigheten med resultat att vi inte kunde genomföra övningsdagarna på
ett korrekt och säkert sätt.

6. Väsentliga personalförhållanden
Förbundets personal är fördelad på 5 stationer. Som tabellerna visar så har det inte skett så stora
förändringar i antalet anställda inom förbundet under 2020. Av förbundets 13 kvinnliga medarbetare
så arbetar 11 i uttryckande tjänst

Antal anställda inom förbundet
Totalt
Personal fördelat på kön, (antal
personer)
Kvinnor

2020
2019
Hel- och
Räddningspersonal Hel- och
Räddningspersonal
deltidsanställda i beredskap
deltidsanställda i beredskap
42
93
44
96

7

6

7

6

35

87

37

90

8

14

8

17

30–49 år

19

56

21

57

50 år och äldre

15

23

15

22

Personalens genomsnittsålder

42

39

42

40

Män
Personal fördelat på ålder, (antal
personer)
29 år och yngre

Rekryteringar och avgångar
Rekryteringar totalt

2020
2019
Hel-och
Räddningspersonal Hel-och
Räddningspersonal
deltidsanställda i beredskap
deltidsanställda i beredskap
3
13
11
13

Kvinnor

1

2

1

1

Män

2

11

10

12

Avgångar totalt

6

7

7

19

Kvinnor

1

1

-

3

Män

5

166

7

16
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Sjukfrånvaron är endast marginellt högre än föregående år, detta trots en pågående pandemi och
restriktioner som påverkar medarbetarnas närvaro på arbetet mer begränsat än normalt. Våra
medarbetare har tagit sitt ansvar och stannat hemma även vid lindriga symptom som normalt sett
inte har förhindrat att gå till arbetet tidigare. Det har förekommit någon enstaka längre sjukskrivning
under året på grund av planerad operation, resterande är frånvaro av kortare karaktär.

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid (%)

Total sjukfrånvaro

2020
2019
Hel- och
Hel- och
deltidsanställda deltidsanställda
5,3
4,2

Total sjukfrånvaro fördelat på kön
Kvinnor

7,4

10,6

Män

5,1

3,1

10,7

5,8

30–49 år

1,9

1,4

50 år och äldre
Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar i förhållande till
total sjukfrånvaro

7,0

7,7

20,2

49,7

Totalt sjukfrånvaro fördelat på ålder
29 och yngre

Arbetsmiljö
Förbundets arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen och arbetet ska bedrivas på ett
säkert och förebyggande sätt. Alla perspektiv i arbetsmiljön ska beaktas: organisatoriska, sociala och
fysiska faktorer. Bohus Räddningstjänstförbund ska också vara en organisation med en öppen och
inkluderande arbetsmiljö som är tillgänglig för alla och där diskriminering och trakasserier inte
förekommer. Det yttersta målet är att alla anställda ska ha en god och säker arbetsmiljö som främjar
hälsa och arbetsglädje men också kvalité.
Den lokala skyddskommittén sammanträder enligt mötesordning och är representerad av
skyddsombud från varje fackförening samt arbetsgivarrepresentanter från varje avdelning. Under
2020 har förbundet genomfört alla skyddskommittémötena i enlighet med gällande årsplanering.
Skyddsronder har genomförts vid förbundets samtliga brandstationer 2020.
Förbundets företagshälsovård har under året genomfört samtliga lagstadgade undersökningar. Därtill
har företagshälsovården använts till andra uppdrag såsom vaccinationer samt individuella och
specifika insatser. Dialog har skett med företagshälsovården då frågeställningar om Corona-viruset
har uppkommit. Förbundet har ett personalvårdsavtal med Falck Healthcare där medarbetarna har
möjlighet att få samtalsstöd och rådgivning vid behov.
I anpassning av organisationen, och för att kunna hantera följderna av Covid-19, har
arbetsmiljöfrågan varit central. Det är och har varit viktigt för förbundet att se till att medarbetarna
känner sig trygga i sitt uppdrag. Goda dialoger och kontinuerlig samverkan har varit en
återkommande del för att kunna upprätthålla vår förmåga gällande bemanningen. Förbundet har
också prioriterat att lägga stor vikt vad gäller att upprätthålla kontinuerlig information till
medarbetarna för att skapa trygghet men också för att göra alla medvetna om vilket ansvar var och
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en har i samhället. Detta för att motverka smittspridning i såväl organisationen som i samhället.
Detta arbetssätt ser förbundet har medfört ett lugn och förståelse hos medarbetarna då delar inom
uppdraget inte har kunnat genomföras enligt tidigare planering för 2020 inom respektive enhet.
Under året, och med anledning av pandemin, så har förbundet fört kontinuerliga dialoger med
företagshälsovården om pandemins påverkan på uppdraget och framförallt utifrån
smittspridningsperspektiv, men även med anledning av de lagstadgade undersökningar och tester
räddningstjänsten behöver förhålla sig till. När det kommer till de lagstadgade årliga
hälsoundersökningar och tester som förbundet gör tillsammans med företagshälsovården, så har
dessa anpassats och genomförts på ett smittsäkert sätt för alla berörda parter.

Jämställdhet och mångfald
Målet är att skapa en värdegrund inom organisationen där samtliga medarbetare ser vikten av att om
räddningstjänsten framledes skall kunna fullgöra sitt uppdrag så är det mycket viktigt att dels öka
antalet kvinnliga medarbetare och dels att vi har en personalsammansättning som speglar samhället.
Denna värdegrund skall grundas på acceptans, legitimitet och förtroende men även genom
utbildning som ger kunskap över den verksamhetsnytta som en bredare personalsammansättning för
med sig. Arbetet med jämställdhet och mångfald pågår kontinuerligt.
Förbundet kommer fortsätta deltagandet i samverkan gällande jämställhetsarbetet inom
Göteborgsregionens räddningstjänster. Förbundet är även medlem i Nätverket för jämställd
räddningstjänst och tar del av det nationella arbetet som detta nätverk genomför.

7. Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
Förbundet följer det av direktionen beslutade handlingsprogrammet vilket finns nedbrutet i mål som
redovisas i förbundets verksamhetsplanering. Verksamhetsplanen revideras varje tertial.
Ägarsamråd, enligt §11 i Förbundsordningen, har genomförts under augusti. Vid dessa möten
genomförs mål- och ekonomisk rapportering samt uppföljning av tidigare beslut.

8. God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av
de mål som finns i förbundets handlingsprogram vilka följs upp och kommenteras i
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen redovisas vid varje formell uppföljning av förbundets tertial
på direktionssammanträdena. Det görs även en särskild uppföljning av handlingsprogrammet årsvis.

18

9. Ekonomisk ställning
För 2020 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 6 089 tkr, jämfört med
föregående års resultat på 820 tkr. För året ett nollresultat budgeterat, i delårsrapporten per 202008-31 prognostiserades ett positivt resultat på 2 050 tkr.
Intäkterna visar på ett överskott på 1,6 mkr jämfört med budget, det beror dels på att automatiska
larm orsakat av annat än brand överstiger budget med 0,5 mkr och dels på att insatser i
Göteborgsregionen överstiger budget med 0,3 mkr, dessutom har förbundet sålt av fordon för 0,4
mkr. Utöver det har förbundet fått ersättning från staten för sjuklöner till följd av Covid-19 under
året som redovisas som en intäkt, dessa uppgår till 0,2 mkr.
Verksamhetens kostnader understiger budget med 4,6 mkr, det beror på flera saker. Staten
återbetalat arbetsgivaravgifter på 0,6 mkr på grund av Covid-19. Pandemin har medfört att vakanta
platser och sjukskrivningar inte gått att ersätta, då det varit väldigt svårt att rekrytera personal, det
har medfört 2 mkr lägre kostnader. Räddningstjänst i beredskap ligger 1 mkr lägre än förväntat, det
beror del på att utbildningar och övningar inte kunnat genomföras som planerat på grund av
pandemin samt färre antal larm. Pensionsavsättningen har inte ökat lika mycket som förväntat, utan
förändringen blev 1,3 mkr lägre än förväntat, anledningen är dels att personalkostnaderna har varit
lägre och dels att inflationen varit så låg.
Avskrivningar och finansiella kostnader ligger ungefär i nivå med budget.

Soliditet och förpliktelser
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundets totala resurser som finansieras med eget kapital.
2020-12-31 uppgår soliditeten till 32,6 %. 2019-12-31 uppgick den till 26,7 %. Soliditeten har successivt
förbättrats år för år.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.

Investeringar
Förbundet arbetar aktivt med de investeringar som beviljats i investeringsbudgeten.
Investeringsutfallet uppgår till 11 mkr för 2020, av det utgörs 8,3 mkr av investeringar från 2018
respektive 2019 års budget som landade på 2020 istället. 2,7 mkr avser 2020 års budget, vilken
uppgick till 10,5 mkr. Anledningen till att hela budgeten för året inte har utnyttjats beror delvis på att
ett fordon inte har hunnit levereras under 2020, den kommer levereras 2021. Förbundet har även
omprioriterat i budgeten, kommande år förväntas bli mer ekonomiskt ansträngda och därför vill man
minska avskrivningskostnaderna framöver.
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Balanskrav och nyckeltal
Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett
visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet
återställas under de närmast följande tre åren. Balanskravsresultatet uppgår till 5 786 tkr och därmed
är balanskravet uppnått. Förbundets soliditet uppgår till 32,6 %, vilket är god soliditet. Likviditeten
ligger på 38,7 % och har förbättrats avsevärt under året, även om den fortfarande är svag. Dock så
säkras betalningsförmågan av kortfristiga skulder upp av att förbundet ingår i Kungälvs kommuns
koncernkontosystem där Bohus Räddningstjänstförbund har möjlighet att nyttja en
checkräkningskredit. Såväl soliditet som likviditet har stärkts jämfört med 2019.

Finansiella mål
Förbundets finansiella mål är att uppfylla balanskravet, det vill säga ett resultat på 0 eller bättre, det
målet uppfylls under 2020.
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10. Balanskravet

Tkr
Årets resultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster
Återföring orealiserade vinster
Verksamhetens resultat
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2020-12-31

2019-12-31

6 089
-303
0
0
0
5 786

820
-835
17
0
0
2

0

0

0

0

5 786

2

Justering har gjorts för realisationsvinst vid försäljning av ett fordon. Balanskravsresultatet uppgår
till 5 786 tkr och därmed är bedömningen att balanskravet är uppfyllt. Resultatutjämningsreserv
används ej.
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Resultaträkning
Tkr

2020-12-31

Budget 2020

2019-12-31

82 617
-70 031
-6 145
6 441

81 060
-74 650
-6 100
310

80 414
-73 411
-5 892
1 111

Verksamhetens resultat

6 441

310

1 111

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

0
-352
6 089

0
-310
0

0
-291
820

0
6 089

0
0

0
820

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Extraordinära poster
Årets resultat

1
2,3,4

5
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Balansräkning
Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

6
1 837
40 210
42 047

1 994
35 190
37 184

42 047

37 184

11 264
0
11 264

5 131
0
5 131

53 311

42 315

11 277
6 089
17 366

10 457
820
11 277

9

6 847

6 291

10
11

3 901
25 197
29 098

4 800
19 947
24 747

53 311

42 315

Inga

Inga

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelser och panter

8
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, not 8
Avskrivningar & nedskrivningar, not 6
Förändring avsättningar, not 9
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
Förändring kortfristiga fordringar, not 7
Förändring kortfristiga placeringar
Förändring kortfristiga skulder, not 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/minskning värdepapper
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning, not 11
Amortering, not 11
Förändring kortfristig del, not 11
Förändring övriga långfristiga skulder, not 10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

2020

2019

6 089
6 144
556
0

820
5 876
1 859
0

12 789
-6 133
0
-2 867
3 789

8 555
-329
0
-1 304
6 922

0
-11 007
0
0
0
-11 007

0
-4 032
16
0
0
-4 016

0
0
0
-899
-899

0
0
0
-2 483
-2 483

-8 117
-5 037
-13 154

423
-5 460
-5 037
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Redovisningsprinciper
Bohus Räddningstjänstförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), övrig
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkter
Intäkter redovisas, i enlighet med RKR 2 Intäkter, till det värde som erhållits eller kommer erhållas.
Intäkterna består huvudsakligen av förbundsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget beslutas av
kommunerna och förbundet fakturerar kommunerna tertialvis.

Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas
som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på
lönekostnaden. Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade den sista månaden
som omfattas av bokslutet tas upp som kortfristig skuld, då den utbetalas först månaden därpå.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för
planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp (för närvarande 24 150 kr)
för att en anskaffning ska redovisas som en anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar i balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det
bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med
förbundets bildande.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs
utifrån beräknad nyttjandeperiod i enligt med RKR 4 Materiella anläggningstillgångar. Aktivering av
anläggningstillgångar sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används
för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.
På de anläggningar som övertogs vid förbundets bildande beräknas internränta på deras bokförda
värde. SKR:s förslag på internräntesatser används. På redan befintliga anläggningstillgångar så har
komponentavskrivning inte tillämpats, däremot på nyanskaffade maskiner så har en del komponenter
bedömts ha kortare avskrivningstid och har därför delats upp på olika komponenter med olika
avskrivningstider.
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Avskrivningstider
Byggnader
Fordon
Räddningstjänstutrustning
Maskiner och inventarier
Mark

År
20–33
5–20
5–10
5–20
Ingen avskrivning

Pensionsskuld
Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen inklusive löneskatt.
Beräkning har skett enligt RIPS19. Pensionsåtagande avseende anställda före år 2013 redovisas som
åtagande i Ale- respektive Kungälvs kommuns årsredovisning.
Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det
innebär att Bohus Räddningstjänstförbund årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA
som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Den del
av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2020, bokats upp som kortfristig
skuld i 2020 års bokslut.
Inga medel finns placerade för att möta framtida pensionsutbetalningar. Inga pensionsåtaganden finns
för personer i ledande ställning eller direktionen.
Pensionsskuld som redovisas under kortfristiga skulder avviker från KPA:s prognos och uppskattas
istället baserat på årslönen, vilket historiskt har stämt bra med vad kostnaden faktiskt landar på när
fakturan kommer påföljande år.

Avsättningar för pensioner
Bohus Räddningstjänstförbund har en avsättning för pensioner inklusive löneskatt. Varje år bokförs
förändringen (ökningen/minskningen) av skulden mot årets resultat, detta år har avsättningen
minskat.

Skulder
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av anläggningstillgångar från medlemskommunerna.
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån mot respektive kommun. Reverslånen
amorteras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är den rekommenderande
internräntan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) fastställer. Räntan för 2020 är 1,2 %. Den del
av reverslånen som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig skuld.
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Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncernkontosystem där Kungälvs kommun och
övriga kommunala bolag ingår.

Nyckeltal och förpliktelser
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet totala resurser som finansieras med eget kapital.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr
Förbundsbidrag Ale kommun
Förbundsbidrag Kungälvs kommun
Automatlarm
Utbildning
Avgift brandsyn
Tillståndsavgifter
Övriga intäkter
Summa

2020-12-31
31 120
46 680
2 873
51
156
190
1 547
82 617

2019-12-31
29 800
44 700
2 811
399
135
110
2 459
80 414

2020-12-31
-47 164
-7 621
-1 900
-13 346
-70 031

2019-12-31
-50 409
-7 700
-1 900
-13 402
-73 411

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Hyra
Släckvatten
Övriga kostnader
Summa
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Not 3 Operationella Leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2020-12-31
7 647
3 634
0
-7 621

2019-12-31
7 644
10 003
0
7 700

I förbundets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalen
har varierande löptider. Förbundet prövar fortlöpande förläning av hyreskontrakt.

Not 4 Revision
Belopp i tkr
Årsbokslut
Delårsbokslut
Rådgivning
Summa

2020-12-31
87
41
0
128

2019-12-31
91
50
0
141

2020-12-31
177
174
351

2019-12-31
-141
-150
-291

Not 5 Finansiella kostnader
Belopp i tkr
Räntekostnader
Ränta, pensionsskuld
Summa
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar
Omklassificeringar
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Belopp i tkr
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde anläggningar
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2020-12-31

2019-12-31

2 764
-41
0
2 723

2 551
0
213
2 764

-770
10
-126
-886

-638
0
-132
-770

1 837

1 994

2020-12-31

2019-12-31

62 734
11 007
-979
41
72 803

62 192
3 819
-3 277

-27 544
979
-10
-6 018
-32 593

-25 061
3 261
0
-5 744
-27 544

40 210

35 190

2020-12-31
8 409
289
533
2 033
11 264

2019-12-31
729
1 872
452
2 078
5 131

62 734

Not 7 Kortfristiga fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran Skatteverket
Fordran mervärdesskatt
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
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Not 8 Eget kapital
Belopp i tkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa

2020-12-31
11 277
6 089
17 366

2019-12-31
10 457
820
11 277

2020-12-31
6 291
0
0
824
140
109
0
-517
0
6 847

2019-12-31
4 432
0
0
1 382
121
363
0
-7
0
6 291

Avsatt till pensioner
Löneskatt
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

5 510
1 337
6 847
6 847

5 063
1 228
6 291
6 291

Pensioner som avsättning
Pensioner som ansvarsförbindelse
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

6 847
0
6 847
6 847

6 291
0
6 291
6 291

Not 9 Avsättningar pensioner
Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Aktualiseringar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Sänkning av diskonteringsränta
Total pensionsavsättning

Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som
pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.

Not 10 Långfristiga skulder
Belopp i tkr
Reverslån Ale kommun
Reverslån Kungälvs kommun
Summa

2020-12-31
1 609
2 292
3 901

2019-12-31
1 905
2 895
4 800
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Not 11 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr
Kortfristig del av reverslån Ale kommun
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun
Kortfristig skuld Kungälvs Kommun*
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner
Upplupen övertidsersättning
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2020-12-31
296
603
13 154
2 658
1 279
245
6 962
25 197

2019-12-31
693
1 627
5 037
4 328
1 129
178
6 955
19 947

*Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen
och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. Skuld på koncernkontot
redovisas som en kortfristig skuld till Kungälvs kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till
10 000 tkr.
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Investeringsredovisning
Belopp i Tkr
Båtar
Högfordon inkl. däck
Indikeringsutrustning Kem
Kem- och rökskydd 2020
Larmställ höghöjdsskydd och hjälmar 2020
Larmteknik servrar
Lastväxlarflak övningsmodul
Ledningsfordon 7080 CJK45D
Livstidsförlängning fordon
Motor och pumpbyte på vattenflak
Möbler och inventarier
Navigation
Offensiv enhet 7560
Rakel utbyte
Reinvesteringar 2020
Reinvesteringar i master och torn
Räddningstjänstutrustning 2020
Rökskyddstvättmaskin
Slangtvätt ultraljud o ren arbetsmiljö
Stab och ledningsutrustning höjd beredskap
Säkerhetsskåp (exskåp)
Transportfordon 7650
Utalamering sökare
Värmekamera 7060
Övningsfält gasolina
Övningsfält miljöanpassning
Totalsumma

2020-12-31
139
7 712
10
13
373
67
422
1 085
333
0
80
0
9
122
139
0
208
68
0
59
11
0
29
66
62
0
11 007

Budget
2020
0
0
100
100
200
250
0
1 300
975
1 300
75
175
2 800
130
550
125
100
0
400
500
50
750
100
120
0
450
10 550

Återstående
Avvikelse
budget
mot budget
2018/2019
-161
300
-588
8 300
-90
0
-87
0
173
0
-183
0
-173
595
-215
0
-642
0
-1 300
0
5
0
-175
0
-2 791
0
-8
0
-411
0
-125
0
108
0
68
0
-400
0
-441
0
-39
0
-750
0
-71
0
-54
0
62
0
-450
0
9195
-8738

Då en del investeringar har lång leveranstid så har vissa investeringar från 2018 och 2019 års
budgetar blivit förskjutna och hamnat på 2020. Övergripande investeringar, exempelvis Kem- och
rökskydd som görs med jämna mellanrum märks med årtal för att förbundet ska kunna hålla isär
ålder på liknande utrustning.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.194
Datum: 2021-04-27
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic
Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv
& Kust 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för
Samordningsförbundet Älv & Kust 2020 läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning
Samordningsförbundet är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Förbundets uppdrag är att samordna nämnda myndigheters rehabilitering i syfte att
medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning.
Samordningsförbundet Älv & Kust har inkommit med årsredovisning och därtill hörande
handlingar för 2020 och begär att Ale kommun beslutar i ansvarsfrågan för förbundsstyrelsen.
Av inkomna handlingar framgår att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet och lämnat en ren
revisionsberättelse.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Årsredovisning Samordningensförbundet Älv & Kust 2020
Granskningsrapport från KPMG - Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31
Revisionsberättelse förtroendevalda 2020
Revisionsberättelse från auktoriserad revisor 2020
Ale kommun
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Telefon
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E-post
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www.ale.se

2(2)

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samordningsförbundet Älv & Kust
Ärendet
Samordningsförbundet är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Förbundets uppdrag är att samordna nämnda myndigheters rehabilitering i syfte att
medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning.
Samordningsförbundet Älv & Kust har inkommit med årsredovisning och därtill hörande
handlingar för 2020 och begär att Ale kommun beslutar i ansvarsfrågan för förbundsstyrelsen.
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.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än revisorerna och föreslår att förbundsstyrelsens
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Finansiella samordningsförbundet Älv & Kust
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

1

Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samordningsförbundet Älv & Kust (SOF Älv & Kust) för räkenskapsåret 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från
och med 1 januari 2019.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)
• Interna regelverk och instruktioner

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 1 och Skyrev 2. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
1
2

Förvaltningsberättelse

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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•
•
•
•
•

Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un•

derlag.
Översiktlig analys av övriga poster.

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendationer.

2.3

Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och
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redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.
Förbundets överskott för året uppgår till 745 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.
För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att:

” Styrelsen beslutade sig för att initiera en samhällsekonomisk utvärdering samt definiera mål för god ekonomisk hushållning. Den samhällsekonomiska utvärdering uttrycker
att förbundet har en verksamhet som fungerar väl med fungerande ekonomi, stabil organisation och värdeskapande individprocesser.
I utvärderingen finns ett kapitel som hanterar ämnet God ekonomisk hushållning. Utifrån det underlaget har förbundet för avsikt att utveckla målsättningar för God ekonomisk hushållning i förbundet under 2021.”
Se vidare information på sidan 5-9 i förbundets årsredovisning.
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt en
verksamhetsuppföljning. Dock noterar vi att förbundet inte gjort någon sammantagen
bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Att denna bedömning
saknas gör det svårare för oss att bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.5

Resultatet
Belopp i tkr

Utfall

Utfall

2020-12-31

2019-12-31
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

15 549 408

12 451 301

-14 802 573

-11 471 421

0

0

-1 780

-1 722

745 055

978 107

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

Resultatet har påverkats av de högre intäkter där ökningen främst är hänförlig till högre
bidrag dock inte någon större ökning i driftbidrag. De ökade intäkterna har även inneburit
ökad kostnader då förbundet haft bedrivit ytterligare verksamhet.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6

Balansräkning
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Fordringar

1 945 445

2 621 760

Kassa och bank

4 323 969

2 745 002

Summa tillgångar

6 269 414

5 366 762

Eget kapital exkl. årets resultat

2 044 640

1 066 533

745 055

978 107

Kortfristiga skulder

3 479 719

3 322 122

Summa eget kapital och skulder

6 269 414

5 366 762

Inga

Inga

Årets resultat

Ansvarsförbindelse

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning stärkts något under perioden.
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.
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I årsredovisningen framgår även att:
” Förbundets verksamhetsplan för kommande år är budgeterad med ett underskott om 1 987 tkr för 2021.”
För förbundet innebär rekommendationerna från Nationella Rådet ett eget kapital om ca
1,7 mnkr givet de nuvarande bidragens storlek från medlemmarna.

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation. Tabellen kan till nästkommande årsredovisning kompletteras med en analys
kring utfallet.

2.8

Drift- och investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfylller kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då förbundet inte har några investeringar.
Dag som ovan
KPMG AB

Josefine Kjellberg

Lisa Tenggren

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Auktoriserad revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv &
Kust
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020
Samordningsförbundet Älv & Kust
Organisationsnummer 222000-1941
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2020.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning
och god redovisningssed.
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Kungälv, 2021-03-30

Per Waborg
Revisor för Västra Götalandsregionen

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Björn Brogren
Revisor för kommunerna
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Till styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.




Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941, 2020
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Älv & Kust för år
2020.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping 2021-03-30
KPMG AB

Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SÄK.2021.87
Datum: 2021-04-27
Säkerhetschef: William Försth
Kommunstyrelsen

Krigsorganisation i Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att påbörja krigsplacering av personal
med nyckelbefattningar.
Kommunstyrelsen delegerar beslut om vilka personer med nyckelbefattningar som ska
krigsplaceras till kommunchefen med säkerhetschefen som ersättare.
Sammanfattning
Det civila och militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret och den kommunala
verksamheten är en av flera aktörer i det civila försvaret.
Målet är att värna om civilbefolkningen, säkerställa kontinuiteten för de viktigaste
samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har tecknat en överenskommelse som innebär att alla kommuner påbörjar arbetet för
de beredskapsförberedelser som krävs för att fullgöra kommunens uppgift inom totalförsvaret
i händelse av krigsfara och krig.
Krigsplacering av personal är en utav de beredskapsförberedelser som listas i
överenskommelsen med syftet att se till så att rätt person är på rätt plats i händelse av
krigsfara och krig.
För att Ale skall uppfylla lagens krav och kunna upprätta en fungerande krigsorganisation
behövs krigsplacering genomföras.
Förvaltningens bedömning är att genom krigsplacering av personal med nyckelbefattningar så
säkerställer man på bästa sätt kommunens möjligheter att fullgöra sina uppgifter inom det
civila försvaret.

Erik Bergman

William Försth

Avdelningschef kansli och säkerhet

Säkerhetschef

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, 2021-04-27
Rätt person på rätt plats’ – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning för
krigsorganisation och krigsplaceringar för kommuner
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Säkerhetschef
För kännedom:

Avdelningschef kansli och säkerhet
Kommunchef
Ärendet
Med anledning av en förändrad säkerhetspolitisk situation i Europa ska planeringen för civilt
försvar återupptas enligt regeringens försvarspolitiska inriktning.
Det civila och militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret och den kommunala
verksamheten är en av flera aktörer i det civila försvaret. Målet är att värna om
civilbefolkningen, säkerställa kontinuiteten för de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra
till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig.
Kommuner har en skyldighet att planera så att den kommunala verksamheten fungerar även
vid höjd beredskap enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 7 §.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har tecknat en överenskommelse som innebär att alla kommuner påbörjar arbetet för
de beredskapsförberedelser som krävs för fullgöra kommunens uppgift inom totalförsvaret i
händelse av krigsfara och krig.
Krigsplacering av personal är en utav de beredskapsförberedelser som listas i
överenskommelsen. Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på
rätt plats i händelse av krigsfara och krig. Det är en förutsättning för att säkerställa att
kommunen kan fullgöra sina uppgifter inom det civila försvaret och på sätt bidra till
totalförsvaret.
Som grund för arbetet har MSB tagit fram dokumentet Rätt person på rätt plats- Kommuner.
Vägledning för krigsorganisationer och krigsplacering.
Dokumentet är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet med att ta fram och bemanna
kommunens krigsorganisation. Bland annat tar vägledningen upp förutsättningar för
krigsorganisation och krigsplaceringar samt hur man skapar en kommunal
krigsorganisationen.
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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Endast personal med nyckelbefattningar ska krigsplaceras i sin befattningsfunktion och icke
krigsplacerade anställda i kommunen omfattas av allmän tjänsteplikt.
Anställd personal som avses tjänstgöra på sin ordinarie arbetsplats med allmän tjänsteplikt
kan krigsplaceras enligt beslut av respektive arbetsgivare.
Ekonomisk bedömning
De kostnader uppgiften medför täcks av den statliga ersättning som kommunen erhåller för de
utgifter som uppkommer i arbetet med civilt försvar.
Invånarperspektiv
Krigsplacering säkerställer att verksamheter som ingår i kommunens lagstadgade
kärnuppdrag fortsätter fungera även under höjd beredskap eller krig.
Exempel på verksamheter är grundskola, äldreomsorg samt dricksvattenförsörjning.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt (Kap 3, paragraf 12-15).
Genomförande
Arbetet med att ta fram krigsorganisation för kommunen utgår från vägledningen Rätt person
på rätt plats från MSB.
Förslag på nyckelfunktioner tas fram av säkerhetsenheten med stöd av sektorerna för
fastställande av kommunchefen.
Om placerad person slutar, byter arbetsuppgifter eller av annat skäl inte kan eller kan kvarstå
som krigsplacerad i sin befattning, skall närmsta chef informera säkerhetsenheten följande:
Sektor
Befattning
Namn
Personnummer
Inställelseplats (ord arbetsplats eller annan specifik angiven plats)
Säkerhetsenheten ansvarar för att uppdatera kommunens organisation för krigsplacering samt
informera pliktverket.

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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Förvaltningens bedömning
För att Ale skall uppfylla lagens krav och kunna upprätta en fungerande krigsorganisation
behövs krigsplacering genomföras.
Förvaltningens bedömning är att genom krigsplacering av personal med nyckelbefattningar så
säkerställer man på bästa sätt kommunens möjligheter att fullgöra sina uppgifter inom det
civila försvaret.

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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Inledning

Inledning
Läget i omvärlden har förändrats. Därför har
riksdag och regering beslutat att planeringen
för det civila försvaret ska återupptas och
bygga på den befintliga krisberedskapen.
Den kommunala verksamheten är en viktig
del av det civila försvaret. För att verksam
heten ska fungera även vid höjd beredskap
måste kommunen planera sin beredskap. En
prioriterad åtgärd är att planera för vilken
organisation kommunen ska ha för sin verk
samhet under höjd beredskap, det vill säga en
krigsorganisation, inklusive dess bemanning.
I mars 2018 publicerade MSB en vägledning
för krigsorganisation och krigsplaceringar,
riktad till myndigheter.1 Den här uppdaterade
vägledningen bygger på den tidigare,
men har anpassats för att tydliggöra vilka
förutsättningar som är specifika just för
kommuner. En del avsnitt i denna vägledning
liknar avsnitt i den förra; där är strukturen
i stort sett densamma. Andra avsnitt har
en annorlunda form och ett delvis annat
innehåll, i syfte att informationen ska
vara ett stöd för kommunens verksamhet.
Vägledningen innehåller även lästips och
hänvisningar till ytterligare fördjupning, vilka
bör läsas av dem som ansvarar för respektive
steg i arbetet.
Vägledningen är en första version. MSB avser
att uppdatera den i takt med att arbetet med
att utveckla Sveriges totalförsvar fortsätter.

1. Rätt person på rätt plats – Vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering.
MSB1183.
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Syfte
Denna vägledning är tänkt att fungera som
stöd för dem som arbetar i en kommun och
som involveras i totalförsvarsplaneringen.
Vägledningen ska användas som ett stöd i
arbetet med att ta fram och bemanna kom
munens krigsorganisation, i enlighet med
den överenskommelse som tecknats mellan
MSB och Sveriges Kommuner och Lands
ting (SKL) om kommunernas arbete med
civilt försvar.2

Avgränsningar
Denna vägledning riktar sig specifikt till Sve
riges kommuner. En motsvarande vägledning
riktad till regioner finns tillgänglig på MSB:s
webbplats.
De uppgifter kommunerna ska genomföra,
och finansieringen kopplad till dessa, styrs av
lagstiftning och överenskommelser mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Vägledningen är alltså inte styrande i
detta hänseende.
Vägledningen är generell i sin utform
ning för att samtliga kommuner ska kunna
använda den i ett första steg i arbetet med
krigsorganisation och krigsplacering. Kom
munerna har dock olika förutsättningar vad
gäller exempelvis geografiskt läge, folk
mängd och organisatoriska förutsättningar.
Hänsyn kan även behöva tas till den regio
nala och nationella planeringen, där andra
aktörer som länsstyrelserna, Försvarsmakten
och andra myndigheter kan bidra med ytter
ligare ingångsvärden. Delar av planeringen
2. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar 2018–2020. MSB 2018-05681.

Inledning

innehåller uppgifter som är av betydelse för
Sveriges säkerhet och som därför omfattas
av sekretess.
Kommunerna behöver även beakta det som
kallas gråzon, det vill säga det osäkra läge som
kan uppstå i gränslandet mellan fred och krig.
I ett sådant läge gäller den ordinarie, fredstida
lagstiftningen. Den planeringen ingår inte i
denna vägledning, även om delar av arbetet
med krigsorganisationen även bör förstärka
förmågan att hantera ett gråzonsläge.
Den metod som beskrivs i vägledningen för
krigsplacering gäller den krigsplacering som
aktualiseras vid höjd beredskap och föreskrift
om allmän tjänsteplikt. Vägledningen omfattar
därmed inte värnplikt, som rör det militära
försvaret, eller civilplikt, som för närvarande
är vilande (se bilaga 2 angående regleringen).
Inom ramen för denna vägledning berörs
inte heller särskilda förutsättningar för rädd
ningstjänstförbund, kommunalägda bolag
samt privata aktörer. Information och för
tydliganden kring detta publiceras på MSB:s
webbplats, i den mån sådant framkommer.

Läsanvisning
Vägledningen är indelad i fyra delar:
• Förutsättningar för krigsorganisation
och krigsplaceringar
• Skapa en krigsorganisation
• Bemanna en krigsorganisation
• Nästa steg
Delarna följer en kronologisk process i ar
betet men denna process behöver inte strikt
tillämpas om kommunen har förutsättningar
att arbeta parallellt med olika delar.
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Förutsättningar för arbetet med krigsorganisation och krigsplaceringar
Reglering av kommuners
krigsorganisation och
dess bemanning
Vid höjd beredskap ska kommuner vidta de
särskilda åtgärder i fråga om planering och
inriktning av verksamheten, tjänstgöring och
ledighet för personal samt användning av
tillgängliga resurser som är nödvändiga för
att kunna fullgöra sina uppgifter inom total
försvaret under rådande förhållanden. Detta
framgår av 7 § lagen (1992:1403) om totalför
svar och höjd beredskap.
Kommuner ska även ha de planer som behövs
för att kunna upprätthålla sin verksamhet
under höjd beredskap, vilket framgår av 4 §
förordningen (2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
Planerna ska innehålla uppgifter om den
verksamhet som ska bedrivas under höjd
beredskap, inklusive information om bland
annat krigsorganisation och vilken personal
som ska tjänstgöra i organisationen.

Vikten av en
krigsorganisation
En fungerande krigsorganisation handlar
ytterst om att kommunen ska bidra till ett
fungerande samhälle vid höjd beredskap och
målet för det civila försvaret, nämligen att:
• skydda civilbefolkningen,
• säkerställa de viktigaste samhällsfunk
tionerna,
• bidra till Försvarsmaktens förmåga att
möta ett väpnat angrepp.

Genom arbetet med att ta fram en krigsor
ganisation läggs grunden för kommunens
planering för höjd beredskap. Genom att
påbörja arbetet i god tid kan kommunen
under ordnade former planera för dels vilka
delar av verksamheten som ska bedrivas
vid höjd beredskap, dels hur verksamheten
behöver anpassas för att fungera under de
förutsättningar man planerar för. Detta ska
par en förmåga att snabbt kunna ställa om
verksamheten i händelse av höjd beredskap.

Varför är arbetet med
krigsorganisation viktigt?
• Det är ett krav i lagstiftningen.
• Det är en viktig del av beredskapsplaneringen.
• Det ger ett bättre utgångsläge vid ett
eventuellt överraskande angrepp.
• Det ökar förmågan att hantera kris
och gråzon.

Säkerhetsskydd
Arbetet med att bygga en krigsorganisation
och hantera krigsplaceringar kan innebära att
kommunen behöver hantera uppgifter som är
av vikt för Sveriges säkerhet.
Från den 1 april 2019 gäller en ny säkerhets
skyddslagstiftning,3 vilken bland annat ställer
krav på att en organisation som bedriver
säkerhetskänslig verksamhet ska utreda
behovet av säkerhetsskydd, det vill säga göra
3. Säkerhetsskyddslag (2018:585); säkerhetsskyddsförordning (2018:658).
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en säkerhetsskyddsanalys. Denna analys är
grunden i det säkerhetsskyddsarbete som
alla kommuner ska inleda för att på ett säkert
sätt kunna hantera frågor som är av vikt för
Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddsanalys
Varje kommun ska göra en säkerhetsskydds
analys innan man skapar en krigsorganisation
och genomför krigsplaceringar av personal i
denna. Syftet är att säkerställa att rätt skydds
åtgärder vidtas i arbetet.
En säkerhetsskyddsanalys är en grundläg
gande och viktig del i ett strukturerat och
systematiskt säkerhetsskyddsarbete och en
förutsättning för att kunna vidta effektiva
säkerhetsskyddsåtgärder. Säkerhetsskydds
analysen ska ge svar på följande frågor:
• Vad ska skyddas?
• Mot vad ska det skyddas?
• Hur ska det skyddas?
Säkerhetsskyddsanalysen ska bland annat visa:
• vilka uppgifter om en organisations
krigsorganisation som är säkerhets
klassificerade och ska hanteras enligt
säkerhetsskyddslagstiftningen,
• hur dessa uppgifter i så fall ska hanteras
enligt de hanteringsregler som organisa
tionen fastställt.
Det är viktigt att kommunens olika
tekniska system, till exempel it-system,
kommunikationssystem och databaser,
uppfyller de krav som ställs för de
uppgifter som hanteras i systemet eller
som kommuniceras mellan två system.
Det är också viktigt att beakta att en
samlad mängd uppgifter kan innebära ett
större skyddsbehov än uppgifterna var
för sig. Kommunen bör även ta ställning
till om det finns uppgifter kopplade till
krisberedskapsorganisationen, och då särskilt
krisledningsorganisationen, som rör Sveriges
säkerhet.

För kommuner är Säkerhetspolisen tillsyns
myndighet vad gäller säkerhetsskydd medan
Försvarsmakten är tillsynsmyndighet vad
gäller signalskydd. Utöver lästipsen nedan har
Försvarsmakten föreskrifter och vägledningar
som kommunen bör vara väl bekant med.
Lästips/fördjupning
• Vägledning i säkerhetsskydd. Informationssäkerhet. Säkerhetspolisen, juni 2019.
• Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen!
– hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator. MSB1309.
• Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! – riskreducerande åtgärder för lokal
avsedd för delgivning av hemliga uppgifter.
MSB1310.
• Säkerhetsskyddslag (2018:585).
• Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2.
• Vägledning i säkerhetsskydd. Introduktion
till säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen, juni
2019.
• Vägledning i säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetspolisen, juni 2019.

Säkerhetsskyddsplan
Utifrån säkerhetsskyddsanalysen ska kom
munen skapa en säkerhetsskyddsplan som
beskriver:
• vilka åtgärder som ska vidtas,
• vem som är ansvarig för åtgärderna,
• när åtgärderna ska vara genomförda.
Utifrån detta bör kommunen ta fram tydliga
rutiner för hur organisationens arbete med
krigsorganisation och krigsplacering ska ske
samt hur uppgifter får delges andra, hanteras
och förvaras.
Säkerhetsskyddsåtgärdena delas in i infor
mationssäkerhet, fysisk säkerhet och perso
nalsäkerhet. En viktig del av arbetet med är
informationsklassningen. Denna klassning
sker utifrån krav på konfidentialitet, riktighet
och tillgänglighet. De säkerhetsskyddsklassade
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uppgifterna placeras i en säkerhetsskyddsklass,
men kommunen ska alltså även bedöma vilka
krav på riktighet och tillgänglighet som finns
för uppgifter och verksamhet.
Lästips/fördjupning
• www.informationssakerhet.se.
• Vägledning i säkerhetsskydd. Informationssäkerhet. Säkerhetspolisen, juni 2019.
• Vägledning i säkerhetsskydd. Fysisk säkerhet. Säkerhetspolisen, juni 2019.
• Vägledning i säkerhetsskydd. Personal
säkerhet. Säkerhetspolisen, juni 2019.

Offentlighet och sekretess
Offentlighetsprincipen är grundläggande
i Sverige, och rätten att ta del av allmänna
handlingar är ett uttryck för denna
princip. Det finns dock bestämmelser om
sekretess som begränsar rätten att ta del
av allmänna handlingar och som innebär
tystnadsplikt. Dessa bestämmelser finns
i offentlighets- och sekretesslagen, OSL
(2009:400). Lagen innehåller bland annat
sekretessbestämmelser för uppgifter som
rör totalförsvaret, så kallad försvarssekretess
(15 kap. 2 § OSL) samt för uppgifter som
rör planering och hantering av fredstida
kriser (18 kap. 13 § OSL). Sekretessen gäller
under förutsättning att en viss angiven risk
för skada uppstår om uppgiften lämnas ut,
exempelvis att den vållar fara för Sveriges
säkerhet eller att det allmännas möjligheter
att förebygga och hantera fredstida kriser
motverkas om uppgiften röjs.
Tips på tillvägagångssätt
• Ta hjälp av kommunens säkerhetsskyddsorganisation och diskutera med andra kommuner och länsstyrelsen hur de delat in sina
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
gällande krigsorganisation och krigsplaceringar. Det kan även finnas lämpliga forum
inom ramen för samverkan inom länet där
dessa frågor kan diskuteras.
• Kom ihåg att arbete som bedrivs på ett
säkert sätt ofta innebär att olika uppgifter tar
längre tid och kräver andra arbetssätt.
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Säkerhetsskydd
• Säkerhetsskyddsanalys är en
grundläggande och viktig del i ett
strukturerat och systematiskt säkerhetsskyddsarbete.
• Det är viktigt att identifiera vilka uppgifter som omfattas av sekretess och
som rör Sveriges säkerhet.
• Medarbetare som arbetar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
måste ha kunskap om hur dessa ska
hanteras.

Skapa en krigsorganisation

Skapa en krigsorganisation
Arbetet med att skapa en krigsorganisation
förutsätter att kommunen har en tydlig be
skrivning av och en förståelse för de uppgifter
den ska utföra i händelse av höjd beredskap.
Arbetet bör dokumenteras under hela proces
sen. Efter hand som arbetet fortskrider behö
ver dessutom beslut tas på olika nivåer samt
styrande dokument skapas och revideras.
I situationer med nära förestående eller pågåen
de kriser, eller under höjd beredskap, bör för
ändringar i ledningsförhållanden, organisation
och arbetssätt undvikas så långt det är möjligt.
I sin planering bör kommunen säkerställa att
omställningen till krigsorganisation kan genom
föras så snabbt och smidigt som möjligt.
Nedan beskrivs hur kommunen
kan gå tillväga när man tar fram en
krigsorganisation. Utformning och
bemanning av krigsorganisationen är dock
en process som behöver fortgå över tid och
genomföras i olika steg.

Process för att skapa en
krigsorganisation
I kommande avsnitt föreslås en process som
i förenklad form innehåller följande steg:
1. Gör frågan till en ledningsfråga:
Ledningen fattar beslut om att
arbetet ska genomföras samt
ger uppdrag och direktiv. Beslut
under processen tas sedan enligt
kommunens ordinarie rutiner. Ledning
en ansvarar för att arbetet genomförs.
2. Säkerställ intern samordning: Arbetsformer och
deltagare specificeras.

3. Kartlägg planeringsförutsättningarna:
Planeringsförutsättningarna kartläggs:
Vad ska organisationen klara av, hur
länge och under vilka förhållanden?

4. Analysera och beakta
kommunens ansvar: Kom
munens ansvar vid höjd
beredskap analyseras.
5. Beakta ledningsförhållanden och samverkansförmåga:
En analys görs av hur kom
munen kan anpassa sin ordi
narie krisledningsorganisation
så den kan fungera under de
förhållanden som anges i pla
neringsförutsättningarna.
6. Identifiera och prioritera kommunens samhällsviktiga verksamheter:
De verksamheter som ska be
drivas under höjd beredskap
identifieras och prioriteras.
7. Analysera samhällsviktiga
verksamheters kritiska beroenden: En analys görs av vilka under
liggande beroenden som finns.
8. Skapa krigsorganisationen:
Utifrån det arbete kommunen gjort
i tidigare steg skapas själva
krigsorganisationen. Den bör
beskrivas på ett överskådligt
sätt, exempelvis i form av en
eller flera organisationsskisser.
A

A

B

Befintlig organisation

Ledning
B

C

D

E

Krigsorganisation

Ledning
C

D

E

F
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Dessa skisser kan omfatta uppgifter som
rör Sveriges säkerhet.
9. Fastställ krigsorganisationens form:
Processen avslutas med att
beslut tas om
krigsorganisationen.
Denna process kompletteras sedan
med att krigsorganisationen:
• bemannas,
• utbildas och övas,
• förvaltas och utvecklas kontinuerligt.

1. Gör frågan till en
ledningsfråga
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens
verksamhet under höjd beredskap. Det är
därför viktigt att den högsta
politiska ledningen och
tjänstemannaledningen tar
ansvar för att förbereda
organisationen för höjd
beredskap. Ansvaret kan
inte delegeras till en enskild
handläggare.
En första åtgärd i arbetet kan vara att kom
munstyrelsen eller kommunfullmäktige beslu
tar att arbetet med att skapa en krigsorganisa
tion ska genomföras. I beslutet kan ingå om
kommunen även ska inleda ett arbete för att
krigsplacera personal.
Beslut bör beredas och tas enligt kommunens
ordinarie rutiner.

2. Säkerställ intern samordning
Det är viktigt att roller,
mandat och tänkta
arbetsformer i arbetet
finns tydligt beskrivna.
Flera delar av organi
sationen kommer att
behöva bidra i arbetet,
oavsett vilken funktion
inom kommunen som
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får det övergripande ansvaret för att genom
föra arbetet med krigsorganisation. Sannolikt
är det personer som till vardags arbetar med
krisberedskap och totalförsvarsfrågor inom
kommunen som initierar och håller ihop ar
betet men även andra delar av organisationen
behöver involveras, till exempel HR, kommu
nikatörer, ledning och personal inom olika
förvaltningar samt andra experter.

3. Kartlägg planeringsförutsättningarna
För att kommunen ska kunna påbörja arbetet
med krigsorganisationen behövs antaganden
göras dels om olika typer av händelser som
Sverige kan komma att ställas inför, dels om
vilka konsekvenser detta kan få för kommu
nens invånare, personal och verksamhet.

MSB har tagit fram övergripande planerings
förutsättningar för kommuner i en situation
när Sverige höjt sin beredskap (bilaga 1 –
Övergripande planeringsförutsättningar).
Bilagan syftar till att visa vilka säkerhetspolitiska
hot som kan drabba en kommun samt vilka
konsekvenser ett eventuellt väpnat angrepp kan
få för viktiga försörjningssystem, leveranser
av varor och tjänster samt civilbefolkningen.
Planeringsförutsättningarna tar upp
konsekvenser som kan pågå i flera månader,
och dokumentet ger exempel på åtgärder en
kommun kan vidta för att motverka hoten och
konsekvenserna samt hänvisar till befintliga
stöd som finns.
Dokumentet med planeringsförutsättningarna
är inte att betrakta som heltäckande och ska
därför inte tillämpas stelt; kommunen är själv
ansvarig för sin analys och planläggning, och åt
gärder som vidtas ska alltid anpassas till rådan
de läge. Dock ska det alltid finnas en beredskap
att snabba upp planering och förberedelser för
höjd beredskap om det säkerhetspolitiska läget
snabbt försämras.

Skapa en krigsorganisation

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har
tagit fram ett antal scenarier som används vid
planeringen av det civila försvaret. På natio
nell nivå är det så kallade typfall 4 dimensi
onerat för planeringen. FOI har även tagit
fram ett grundscenario för den lokala nivån.
De olika scenarierna är ett bra material för
att förstå hur ett väpnat angrepp mot Sve
rige kan se ut och vilka händelser som kan
inträffa.
Kommunen kan från länsstyrelsen, centra
la bevakningsansvariga myndigheter eller
Försvarsmakten, muntligt eller skriftligt få
ytterligare planeringsförutsättningar vilka kan
omfattas av uppgifter som rör Sveriges säker
het. De bevakningsansvariga myndigheterna
har tilldelats en planeringsinriktning för det
civila försvaret, vilken är belagd med för
svarssekretess. Planeringsinriktningen är det
dokument som inriktar och utgör en gemen
sam referensram för det nationella arbetet
med civilt försvar.
Tips på tillvägagångssätt
• Planeringsförutsättningarna och scenarierna är på övergripande nivå, så i sin
kartläggning måste kommunen ta hänsyn
till sina unika förutsättningar, till exempel
geografiskt läge, storlek och vilken extern
verksamhet som bedrivs inom kommunens
geografiska område. Visst underlag för att
kartlägga planeringsförutsättningarna finns
ofta i befintliga processer, till exempel kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt
säkerhetsskyddsanalysen.

Lästips/fördjupning
• Övergripande planeringsförutsättningar
(bilaga 1).
• Scenarier för räddningstjänst och kommuner- Grundscenario. FOI Memo 6787.
• Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt
försvar. FOI Memo 5089 – typfall 4.

Övergripande planeringsförutsättningar
• Planeringsförutsättningarna berör
störningar och avbrott i elförsörjning, it,
tele, drivmedel, transporter med mera.
• Planeringsförutsättningarna kan komma att påverka kommunerna olika
bland annat beroende på geografiskt
läge samt i tid.
• Planeringsförutsättningarna avser flera
månader.

4. Analysera och beakta
kommunens ansvar under höjd
beredskap
En analys behöver
göras av det ansvar
kommunen har vid
höjd beredskap enligt
regelverket samt vilken
verksamhet som kom
munen ska bedriva utifrån det. En utgångs
punkt i det svenska krisberedskapssystemet
är att den aktör som har ett ansvar under
normala förhållanden behåller ansvaret
under en kris och vid höjd beredskap, den
så kallade ansvarsprincipen. De lagar som
reglerar kommunens ansvar i fredstid ska
därför också som regel tillämpas vid höjd
beredskap. Därutöver finns det reglering som
ställer upp särskilda uppdrag och förutsätt
ningar för kommunerna inför och under höjd
beredskap.
Vid höjd beredskap kan regeringen fatta be
slut om att så kallade fullmaktslagar ska träda
i kraft. Dessa lagar ger det offentliga ökade
befogenheter att använda samhällets resurser
för att försvara Sverige.
Det saknas uttrycklig reglering om att total
försvarsverksamhet ska prioriteras framför
kommunernas ordinarie verksamhet. I
praktiken måste kommunerna prioritera i sin
verksamhet kopplat till den situation som
råder.
Följande legala förutsättningar under höjd
beredskap vill MSB i detta skede framhålla
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att kommunerna tar hänsyn till i sitt arbete:
• Vissa regler i förfarandelagen4 kan
åsidosätta kommunallagen i syfte att
tillgodose behovet av snabba kommunala
beslut i kritiska situationer, exempelvis att
kommunstyrelsen (med vissa undantag)
får besluta i kommunfullmäktiges ställe,
att en ordförande i styrelse eller nämnd
ensam kan fatta beslut i brådskande
ärenden av synnerlig vikt samt att ett
färre antal ledamöter krävs för att
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse
ska vara beslutsför.
• Enligt förfarandelagen5 ska ärenden
handläggas i den turordning som krävs av
hänsyn till allmänna intressen, och ären
den som är av betydelse för totalförsvaret
ska ges särskilt företräde. Ärenden får i
vissa fall utredas på annat lämpligt sätt än
vad som är föreskrivet i fredstid, medan
kommunala beslut under höjd beredskap
är överklagbara i samma utsträckning som
i fredstid.
• Kommunen är skyldig att ta hand om be
folkning som omfattas av ett utrymnings
beslut från regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Kommunen
har då möjlighet att ålägga den som inne
har en byggnad eller bostadslägenhet att
upplåta sin bostad till den som behöver
boende på grund av en utrymning.6
• Under höjd beredskap har kommunen ett
särskilt ansvar för lokal kristidsverksamhet.7
Planeringen för denna verksamhet ingår
dock inte i nuvarande överenskommelse
mellan staten och SKL för 2018–2020 utan
kommer att lyftas in i arbetet med civilt
försvar när förutsättningarna för detta
finns på plats. I det inledande arbetet med
att skapa en krigsorganisation kan det vara

lämpligt att kommunen har i åtanke att
dessa uppgifter åläggs kommunen vid höjd
beredskap.
• Regeringen får meddela föreskrifter
om hälso- och sjukvården i krig och vid
krigsfara, vilket framgår av 6 kap. 2 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30). Detsamma
gäller för socialtjänsten enligt 16 kap. 9 §
socialtjänstlagen (2001:453).8 Detta skulle
exempelvis kunna innebära frånsteg från
vissa av de normer inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård som gäller
i fredstid.
• Viss möjlig reglering av skolverksamheten
framgår av förordning (1991:1195) om
skolväsendet under krig och vid krigsfara
m.m.
För en mer utförlig redogörelse av vilka regler
som är tillämpliga hänvisas till MSB:s sam
manställning av det regelverk som gäller för
kommuner och regioner inför och vid höjd be
redskap (bilaga 2). Sammanställningen är tänkt
att ge en övergripande bild av de lagar och
förordningar som aktualiseras för regioner och
kommuner inom ramen för det civila försvaret.
Lästips/fördjupning
• Tillämplig reglering för kommuner och regioner inför och vid höjd beredskap (bilaga 2).
• Totalförsvarets författningshandbok
2018/19 (Försvarsdepartementet).

5. Beakta ledningsförhållanden
och samverkansförmåga
Planeringen syftar till att skapa förmåga till
samverkan och ledning vid ett väpnat angrepp.
Den ska även vara ett stöd för fortsatt ledning
över tid samt bibehållen förmåga att samverka
i olika aktörsgemensamma sammanhang.

4. 5–10 §§ lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m. (den så kallade förfarandelagen).
5. Lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m. (den så kallade förfarandelagen).
6. Lag (2006:546) och förordning (2006:639) om utrymning
och inkvartering m.m. under höjd beredskap.
7. Se förklaring i bilaga 2, avsnitt 5.2.
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8. För fördjupning, se gärna Björngren Cuadra C. (2019),
Socialtjänsten i ofred: Resiliens, beredskap och planeringEtt kunskapsunderlag för den kommunala socialtjänsten.
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Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av
det civila försvaret på lokal nivå, det vill säga
all verksamhet som kommunen ska bedri
va under höjd beredskap. Kommunstyrelsen
ska leda både kommunens egen verksamhet
och verka för att olika aktörers verksamhet
i kommunen samordnas i enlighet med det
geografiska områdesansvaret. Det är viktigt att
kommunen beaktar båda dimensionerna när
resurser ska sättas för funktionen för samverkan
och ledning. Ledning behöver även ske på olika
nivåer både övergripande i kommunen samt
i olika verksamheter, exempelvis skola, barn
omsorg, äldreomsorg, räddningstjänst samt el-,
vatten- och värmeförsörjning.
Det är lämpligt att bygga funktioner för sam
verkan och ledning vid höjd beredskap på den
organisation som finns för fredstida kriser men
med vetskapen om att det ställs andra krav på
denna organisation vid höjd beredskap på grund
av de förändrade förutsättningarna (se bilaga 1 –
Övergripande planeringsförutsättningar).
Funktionerna ska vara dimensionerande för att
kunna fungera under flera månader, vilket är
betydligt längre än vid de flesta fredstida kriser.
Detta ställer krav på uthållighet och på säkerstäl
lande av att det finns ersättare till viktiga befatt
ningar. Arbetet kommer dessutom att behöva
genomföras under störda förhållanden med
till exempel störningar och avbrott i el, tele, it,
värme och vatten.
Kommunen bör även ta hänsyn till om det
behövs annan personal som stöd till lednings
platserna eller annan viktig infrastruktur för
att möjliggöra kontinuerlig drift, till exempel
tekniskt stöd och stöd för basal försörjning.
Det bör även finnas förmåga att leda och be
driva verksamhet lokalt, utan stöd från regional
eller nationell nivå, eftersom risken för isolering
av geografiskt åtskilda områden periodvis kan
vara hög.

hygien, vilomöjligheter, tekniska system och
fysiskt skydd. Resultatet av detta kan samman
ställas i listor över vilka funktioner som behövs
för att säkerställa dels ledningen av den egna
verksamheten, dels samverkan inom kommu
nens geografiska område under höjd beredskap.
För att underlätta arbetet kan dessa listor utgå
från kommunens ordinarie dokumentation av
ledningsorganisationen.
Vidare kommer vissa verksamheter att
tillkomma och andra försvinna i ett läge med
höjd beredskap. Vissa verksamheter kommer
att behöva öka i omfattning medan andra
kommer att minska (se steg 6 nedan), och
kommunen kan redan på ett tidigt stadium
behöva ompröva sin planerade krigsorganisation
utifrån det aktuella läget. Därför är det viktigt
att organisationen, inklusive ledningsfunktioner,
är flexibel och kan utökas eller minskas utifrån
behov. Betydande prioriteringar kommer att
behöva genomföras i såväl planeringsarbetet
som operativt.
Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar gäller under såväl
kris som krig, och det material som är kopplat
till dessa grunder innehåller både sätt att tänka
och sätt att arbeta för att öka förmågan att han
tera sådana samhällsstörningar.
Lästips/fördjupning
• Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar. MSB777.

Ledningsförhållanden och
samverkansförmåga
• Funktionerna för samverkan och ledning
bör utgå från och anpassas från krisberedskapen.
• Ledningsfunktionerna behöver fungera
under lång tid, med varierande intensitet.
• Kommunstyrelsens roll i ledningen bör
beskrivas.

I en mer omfattande beredskapsplanering ingår
även många andra aspekter för att över tid kun
na bedriva samverkan och ledning under svåra
förhållanden, till exempel vad gäller logistik,
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6. Identifiera och prioritera
kommunens samhällsviktiga
verksamheter
Beroende på situationen
kan kommunen tvingas
till svåra prioriteringar vid
en situation med höjd be
redskap, där begränsade
resurser måste användas
till störst nytta för så många som möjligt. Där
för är det nödvändigt att rangordna kommu
nens verksamheter i höjd beredskap.
Kommunen behöver ta ställning till följande
frågor i sin prioritering:
• Vilka verksamheter är prioriterade att
bedrivas under höjd beredskap och
mest troliga att behöva förstärkas med
personal och materiella resurser?
• Vilka verksamheter är mindre priorite
rade att bedrivas under höjd beredskap
och mest troliga att kunna flytta perso
nal och materiella resurser från, för att
förstärka mer prioriterad verksamhet?
• Vilka verksamheter kan tillkomma un
der höjd beredskap?
• Vilka verksamheter behöver inte bedri
vas under höjd beredskap?
Svaren på frågorna ovan kan bland annat
grunda sig i:
• kommunens ansvar vid höjd beredskap
enligt gällande författningar,
• målet för det civila försvaret, det vill
säga att värna civilbefolkningen, säker
ställa de viktigaste samhällsfunktionerna
och bidra till Försvarsmaktens förmå
ga vid ett väpnat angrepp eller krig i
omvärlden,
• samhällets, inklusive samhällsviktiga
verksamheters, beroende av de verk
samheter som kommunen bedriver,
exempelvis utifrån scenarier och plane
ringsförutsättningar.
Utifrån prioriteringarna är målet att skapa
en hierarkisk organisationsstruktur av den
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verksamhet som ingår i krigsorganisationen.
Oavsett hur kommunen genomför sin prio
ritering bör verksamheterna dokumenteras i
vald prioriteringsordning. En sådan lista kan
även kompletteras med en rangordning av
verksamheter, särskilt viktiga tekniska system,
krigsviktiga lokaler med mera.
Anpassningsförmåga

Totalförsvarsplaneringen utgår från ett öp
pet väpnat angrepp på Sverige som inled
ningsvis kan ha ett intensivt och snabbt för
lopp med kort förvarning. Då är det viktigt
att krigsorganisationen snabbt kan larmas in
och att personalen vet vart de ska ta vägen
för att kunna påbörja sitt arbete.
I det inledande skedet är det troligt att det
råder en stor påfrestning på alla nivåer i det
svenska samhället. Därför är det viktigt att
kommunen först säkrar de mest kritiska
verksamheterna, vilka kan vara kommunens
förmåga till ledning och samverkan, kris
kommunikation, omsorgsverksamhet av de
mest utsatta invånarna inklusive kommunal
hälso- och sjukvård, räddningstjänst samt
el-, värme- och vattenförsörjning.
Ej prioriterade verksamheter kan också
behöva gå ner i drift. Exempelvis kan admi
nistrativ personal och ärendehandläggning
gå ner på ett minimum för att förstärka den
mest prioriterade verksamheten.
Kommunala kärnverksamheter behöver kon
tinuerligt lösa sina uppgifter. Det kan röra
sig om barnomsorg (ökat behov av öppet
dygnet runt), skolverksamhet, kost/måltider,
lokalvård samt individ- och familjeomsorg.
Beroende på årstid, väderlek och situation
kan verksamhet som snöröjning, avfallshan
tering och behov av värme och kyla samt
lokalutrymmen vara kritiska områden.
Om konflikten så småningom övergår till ett
mer lågintensivt skede och pågår en längre
tid kan verksamhet som inte prioriterats i ett
inledande skede, exempelvis kulturverksam
het, bli viktigare för att skapa uthållighet för
personal och invånare. Planeringsförutsätt
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ningarna (bilaga 1) gäller konsekvenser som
kan fortgå i flera månader.
Verksamheter som kan nedprioriteras och
eventuellt inte ska bedrivas vid höjd bered
skap är sådan verksamhet som inte kan anses
ingå i kommunens lagstadgade kärnuppdrag
och som inte heller är av betydelse för total
försvarets behov.
Några punkter som kan vara värt att notera
i detta arbete:
• Uppgiften att prioritera mellan kom
munens olika verksamheter är svår
men behöver göras. Erfarenheter från
krisberedskap visar att det är bättre att
snabbt larma in en organisation utifrån
antagandet att det är en svår kris än att
långsamt öka beredskapen och därmed
riskera att krisen förvärras.
• Det är bra att utgå från de övergripan
de planeringsförutsättningarna och de
scenarion och typfall som FOI gett ut
för prioriteringsarbetet.
• Erfarenheter visar att det är viktigt med
flexibilitet, fantasi och förmåga att vara
konstruktiv: Kanske kan badbassänger
användas som vattenreservoar, ishallar
för att kyla livsmedel och bibliotek som
träffpunkt för informationsspridning?
• Nivån på service till invånarna kommer
att gå ner, exempelvis vad gäller kost
och måltider. Diskutera därför vad som
är den lägst accepterade nivån.
• Planeringen för de uppgifter som framgår
av LEH kap. 3 § 3 vad gäller lokal kristids
verksamhet återupptas i ett senare skede.
Resonemang och exempel ovan är inte hel
täckande och kommunen är själv ansvarig
för den egna analysen och planläggningen.
Krigsorganisationens anpassningsförmåga
är dock central och åtgärder som vidtas ska
alltid anpassas till rådande läge.

Exempel på kommunala
verksamheter att utgå från:
• Central ledning och administration
inklusive växel, information, krisledningsförmåga samt kriskommunikation
• Ekonomi
• HR
• It-drift
• Kost och måltider
• Lokaladministration och lokalvård
• Äldreomsorg – särskilda boenden
• Äldreomsorg – hemtjänst
• Äldreomsorg – hemsjukvård
• Individ- och familjeomsorg – LSS
• Individ- och familjeomsorg – vuxenstöd
• Individ- och familjeomsorg – stöd barn
och unga
• Ekonomiskt bistånd
• Förskola
• Grundskola inklusive elevhälsa
• Skolfritids
• Grundsärskola
• Gymnasieskola
• Gymnasiesärskola
• Avloppshantering
• Miljö- och hälsoskydd inklusive tillsynsverksamhet
• Stadsplanering och byggfrågor
• Gatu- och trafikverksamhet
• Park och naturhållning
• Räddningstjänst
• Renhållning och avfallshantering
• Kultur/bibliotek
• Fritidsverksamhet
• Kommunal bostadsförsörjning
• Dricksvattenförsörjning
• Fjärr- och närvärmeförsörjning
• Fjärrkyla
• Lokal energiförsörjning
• Stadsnät
• Sysselsättning/arbetsmarknad
• Vuxenutbildning/sfi
• Näringslivsutveckling
• Överförmyndarverksamhet
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Tips på tillvägagångssätt
• En grund för arbetet med att prioritera kommunens verksamheter under höjd beredskap
är att identifiera kommunens samhällsviktiga verksamheter. Underlag till det arbetet
kan finnas i redan genomförda arbeten där
samhällsviktiga verksamheter har identifierats, exempelvis inom ramen för arbetet med
risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), Styrel,
arbetet med kontinuitetshantering eller andra
liknande analyser. Om detta inte har gjorts i
tillräcklig omfattning bör identifieringen uppdateras eller kompletteras.
• Vid identifiering av den egna organisationens samhällsviktiga verksamheter kan
kommunen exempelvis utgå ifrån den egna
organisationens verksamhetsstruktur eller
verksamhetsprocesser. Annan systematik
som kan användas är att exempelvis sektorer och funktioner, geografi, affärsområden,
viktiga aktörer samt beroendekedjor och
värdekedjor.
• Grunden för att bedöma om en verksamhet
är samhällsviktig eller inte är att kommunen
för en dialog med dem som har kunskap
om verksamheten. En nära samverkan med
dem som bedriver samhällsviktiga verksamheter är även viktig för att kunna bedöma
konsekvenserna av ett avbrott eller en
allvarlig störning.
• Bra löpande dokumentation är en viktig del
av identifieringsarbetet. På MSB:s webbplats
finns Dokumentationsmall för identifiering av
samhällsviktig verksamhet. Denna mall kan
olika aktörer anpassa efter sina egna behov.
Tänk dock på att samlad information av detta
slag är känslig. (Se mer i tidigare avsnitt om
säkerhetsskydd).

Identifiera och prioritera kommunens verksamheter
• Det är nödvändigt att analysera och
prioritera bland kommunens verksamheter eftersom förutsättningarna
kommer vara helt annorlunda än vid
ett normaltillstånd.
• Det är en fördel att utgå från kommunens lagstadgade kärnverksamheter.
• Flexibilitet, fantasi och förmågan att
vara konstruktiv är viktigt.

7. Analysera kommunens
samhällsviktiga verksamheters
kritiska beroenden
Analysen av de samhällsviktiga verksamhe
terna behöver också omfatta vilka under
liggande beroenden som finns, till exempel
vilka kritiska resurser (exempelvis el, it och
vatten) eller specifika kompetenser som be
hövs för att verksamheterna i krigsorganisa
tionen ska fungera. Kontinuitetshantering är
en metod för att kartlägga de samhällsviktiga
verksamheternas kritiska resurser, däribland
verksamheternas beroende av personal. Upp
rättade kontinuitetsplaner är också ett bra
verktyg för att kunna upprätthålla verksam
heten oavsett störning.

Lästips/fördjupning
• Vägledning för identifiering av samhällsviktig
verksamhet. MSB1408.
• Dokumentationsmall för identifiering av
samhällsviktig verksamhet. MSB1409.
• Vägledning för kontinuitetshantering. SS
22304:2014. Finns på webbplatsen för
Svenska Institutet för Standarder (SIS),
www.sis.se.
• Kontinuitetshantering för samhällsviktig
verksamhet – En lathund riktad till dig
som ska driva arbetet i din organisation.
MSB1406.
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Tips på tillvägagångssätt
• Vägledning för kontinuitetshantering, SS
22304:2014 är ett generellt stöd som
kan användas och avsnitt 8.2.2 som
beskriver konsekvensanalysen utgör
ett särskilt stöd i kartläggningen av de
kritiska resurserna/beroendena. MSB
har tagit fram olika stöd för arbetet med
kontinuitetshantering bland annat en
lathund som finns på MSB:s webbplats.
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Lästips/fördjupning
• Vägledning för kontinuitetshantering: SS
22304:2014. Finns på webbplatsen för
Svenska Institutet för Standarder (SIS),
www.sis.se.
• Kontinuitetshantering för samhällsviktig
verksamhet – En lathund riktad till dig
som ska driva arbetet i din organisation.
MSB1406.
• Kontinuitetshantering – Dokumentationsmall för genomförande (version 1).
MSB1411.
• Kontinuitetshantering – Dokumentationsmall för genomförande (version 2).
MSB1412.
• Upphandling till samhällsviktig verksamhet
– en vägledning. MSB1275.

8. Skapa krigsorganisationen
Utifrån det arbete kommunen gjort i tidigare
steg skapas själva krigsorganisationen. Denna
bör beskrivas överskådligt, exempelvis i form
av en eller flera organisationsskisser. Genom
att utgå från befintlig organisation och sedan
ta bort, lägga till och modifiera utifrån det
material som tagits fram i tidigare steg växer
krigsorganisationen stegvis fram.
Det är lämpligt att analysera vilka delar
som kan vara öppen information och vilka
delar som ska omfattas av uppgifter som
rör Sveriges säkerhet. Information som kan
omfattas av sekretess är exempelvis samlad
information med detaljer som bemanningslis
tor, specifika materiella resurser och tekniska
sårbarheter i försörjningssystem.

Offentliga sektorn och privata aktörer

En av förändringarna sedan Sverige senast
bedrev totalförsvarsplanering är att närings
livsstrukturen ser annorlunda ut på grund av
mer utbredda ägarstrukturer, privatisering
och mer komplexa produktionsförhållanden.
För att upprätthålla samhällets funktionalitet
och värna om människors liv och hälsa har
näringslivet en avgörande roll, eftersom stora
delar av de resurser och kompetenser som
krävs finns i den privata sektorn.
Dessutom har förutsättningarna för offent
liga aktörer att samverka med näringslivet
ändrats sedan Sverige senast planerade för
det civila försvaret. För närvarande pågår
ett antal statliga utredningar om bland annat
näringslivets roll i totalförsvaret samt ansvar,
ledning och samordning inom civilt försvar.
Mot bakgrund av dessa utredningar är inrikt
ningen att MSB ska ge ut stöd inom området
i takt med att förutsättningarna tydliggörs.
Inom många kommuner är det till stor del
privata företag som möjliggör att kommu
nens verksamhet fungerar. För att kommu
nen ska fungera vid höjd beredskap behöver
därför planering för och inkludering av de
privata aktörerna vara en del i kommunens
beredskapsarbete när förutsättningarna för
detta finns på plats.

Befintlig organisation

Ledning
A

B

C

D

E

Krigsorganisation

Ledning
A

B

C

D

E

F

Figur 1. Exempel på hur en organisation kan
anpassas till en krigsorganisation.

Förändringar över tid av organisationen

Planeringsförutsättningarna anger att be
lastningen på kommunen varierar över tid
beroende på läge. En situation med i stort
sett normaltillstånd kan snabbt avlösas av
extrem belastning, vilket innebär att kommu
nens organisation kan behöva förändras över
tid. Förmågan måste då finnas att snabbt
göra sådana förändringar. Den valda krigs
organisationen kan alltså inte ses som den
organisation som kommunen kommer att ha
under hela perioden av höjd beredskap, utan
den ska ses som ett utgångsläge.
Kommunen bör ha förmåga, och planera för,
att anpassa sin verksamhet efter rådande läge
genom att både kunna göra hårda prioriteringar
och normalisera delar av verksamheten. Detta
inbegriper att kommunen behöver planera för
hur man ska kunna återgå till fredstida förhållan
den när den höjda beredskapen övergår till fred.
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9. Fastställ krigsorganisationens
form
Ett formellt beslut bör tas om
krigsorganisationen. Krigsor
ganisationen bör vidare finnas
översiktligt beskriven i kom
munens styrande dokument.
Observera dock att delar av
kommunens krigsorganisation med största
sannolikhet omfattas av sekretess.
Följande delar kan ingå i beskrivningen av
krigsorganisationen:
• Krigsorganisationens ledningsorgani
sation.
• Vilka verksamheter som ingår i krig
sorganisationen, gärna i någon form
av organisationsskiss; här bör även
enheter som skapas vid höjd beredskap
beskrivas.
• En beskrivning över hur olika verksam
heter är prioriterade.
• Bemanning.
• Fortsatt arbete med att förvalta och
utveckla krigsorganisationen.
MSB har tagit fram ett så kallat KDU-verk
tyg för att utveckla sin egen krigsorganisa
tion och samtidigt erbjuda ett konkret stöd
till andra aktörer. Verktyget syftar till att
göra det lättare att slå fast och följa upp am
bitionen för krigsorganisationen som helhet.
Detta verktyg finns på MSB:s webbplats, i
anslutning till vägledningen.
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I det fortsatta arbetet bör kommunen identifie
ra och beskriva hur bemanningen ska säkerstäl
las för den krigsorganisation man beslutat om.
Därefter kopplas kompetenser och namngiven
personal till de olika
verksamheter som ingår
i krigsorganisationen.
Arbetet kan exem
pelvis inledas med
följande delar:
• Kontrollera vil
ken personal som
finns att tillgå
(disponibilitetskontroll).
• Koppla nyckelpersonal till krigsorgani
sationen.
• Planera för hur kommunen avvecklar
verksamheter som inte ingår i krigsor
ganisationen och hur personalresurser
som därmed frigörs används på bästa
sätt för att förstärka andra delar.
• Identifiera luckor och personalbrister i
kommunens verksamheter.
Inom verksamheter som inte ska bedrivas
vid höjd beredskap finns personal som kan
förstärka de verksamheter som ska bedrivas.
Därför bör kommunen analysera hur denna
personal kan användas på bästa sätt.
I arbetet bör kommunen även ta hänsyn till
risken att delar av personalen inte kan ta sig
till arbetet av olika anledningar. Kommunen
bör därför planera för hur man ska hantera
ett sådant bortfall.
Kommunen bör också analysera om verk
samheter som behöver bedrivas vid höjd
beredskap inte kan försörjas med egen

personal. Om kommunen behöver externt
personalstöd bör detta förberedas genom att
uppskatta behovet av personal, vilken kom
petens eller utbildning som behövs, var dessa
personer primärt ska
nyttjas och så vidare.
En sådan planering
kan fungera som un
derlag om kommunen
behöver begära externt
stöd. För att säkerställa
att användandet av
externt stöd fungerar
bör kommunen därför
upprätta planer, rutiner
eller checklistor för hur detta ska ske samt
öva dessa med den tilltänkta resursen.
Bemanning
• Analysera hur medarbetare kan användas på bästa sätt.
• Ta hänsyn till ett möjligt personalbortfall.
• Krigsplacera vid behov.

Frivilliga försvarsorganisationer

I vissa fall kan behovet av externt stöd lösas
med hjälp av frivilligresurser. När det gäller
bemanning kan de frivilliga försvarsorganisa
tionerna till exempel tillhandahålla:
•
•
•
•
•

utbildade och övade förstärkningsresurser,
erfarenhet från skarpa krisinsatser,
specialkompetenser,
ökad bemanning,
ökad uthållighet (personalavlösning,
flerskiftsarbete med mera).
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En kommun med uppgifter inom totalförsvaret
får ingå ett skriftligt avtal med en person som
tillhör en frivillig försvarsorganisation om att
personen ska tjänstgöra inom totalförsvaret,
vilket framgår av förordningen (1994:524) om
frivillig försvarsverksamhet. Innan ett sådant
avtal ingås ska kommunen dock kontrollera
med den frivilliga försvarsorganisationen att
personen i fråga är lämplig för tjänstgöringen.

Det viktiga för kommunen är att först
påbörja arbetet med att ta fram en krigsorga
nisation, detta för att åskådliggöra personal
behovet på respektive funktion eller plats i
krigsorganisationen.

Krigsplacering

Kommunen kan även ha en planering för
personal som eventuellt inte krigsplaceras,
eftersom kommunens personal ska infinna
sig på sin arbetsplats om höjd beredskap och
allmän tjänsteplikt råder, förutsatt att de inte
är krigsplacerade någon annanstans.9

Krigsplacering av anställda som kan komma
att tas i anspråk med allmän tjänsteplikt är ett
viktigt planeringsverktyg för att säkerställa
dels krigsorganisationens bemanning, dels
att personerna i fråga är placerade i den
verksamhet där de gör störst nytta för
totalförsvaret.
Det är viktigt att poängtera att krigsplaceringen
av en anställd inte har någon direkt rättsverkan
och inte medför några skyldigheter för den
enskilde i fred. Skyldigheten att tjänstgöra enligt
krigsplaceringen aktualiseras först vid höjd
beredskap genom att regeringen föreskriver om
allmän tjänsteplikt.
Begreppet krigsplacering som det används i
den här vägledningen ska inte förväxlas med
den krigsplacering som sker med stöd av ci
vilplikt (för närvarande vilande) eller värnplikt.
Begreppet beskriver i denna vägledning enbart
en planeringsåtgärd för hur medarbetare ska
tjänstgöra vid höjd beredskap i det fall det be
slutas om att allmän tjänsteplikt ska råda inom
er organisation. Skyldigheten att tjänstgöra
med allmän tjänsteplikt enligt planeringsåtgär
den är begränsad till arbetsskyldigheten enligt
respektive medarbetares anställningsavtal.
Vid höjd beredskap kan arbetsskyldighetens
ram utvidgas i samband med att arbetsrättslig
beredskapslag (1987:1262) och kollektivavtal
för krigs- och beredskapstillstånd aktualiseras.
Detta medför bland annat utvidgade möjlighe
ter att tillfälligt omplacera medarbetare.

Det är upp till respektive kommun att besluta
om i vilken utsträckning man väljer att krigs
placera sin personal.

Fördelen med att krigsplacera personalen är
att kommunen vet vilken personal man dis
ponerar över. Personer som inte är krigspla
cerade kan annars vara, eller komma att bli,
krigsplacerade hos någon annan aktör. Där
med finns risken att de inte finns tillgängliga
om beredskapen höjs. Det kan också uppstå
konflikter om personen har två anställningar
och inte är krigsplacerad när regeringen före
skriver om allmän tjänsteplikt.
För att ta reda på om kommunen har an
ställda som tagits i anspråk av någon annan
aktör görs en disponibilitetskontroll hos
Rekryteringsmyndigheten. Det är viktigt att
göra denna kontroll regelbundet för att få en
så uppdaterad lägesbild av personaltillgången
som möjligt. Tillvägagångsättet för disponibi
litetskontroller samt processen för krigsplace
ring beskrivs i kommande avsnitt.

Process för krigsplacering
Nedan beskrivs de olika steg kommunen bör
vidta i arbetet med att krigsplacera kommunens
personal. Utgångspunkten är de steg som Rekry
teringsmyndigheten utgår från.

9. 6 kap 2 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
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1. Kommunicera med de fackliga
organisationerna och
kommunens medarbetare
Det är viktigt att
planera för hur det
pågående arbetet
ska kommuniceras
med kommunens
medarbetare.
Även de fackliga
organisationernas roll behöver klargöras. En
rekommendation är att inleda en dialog med
facken tidigt om hur och när de kommer att
involveras eller informeras. Kommunens
centrala samverkansgrupp eller motsvarande
är ett lämpligt forum för detta. Medbestäm
mandelagens 19 § respektive 11 § ska beaktas i
samband med olika delar av arbetet.
Tips på tillvägagångssätt
• Använd befintliga kommunikationskanaler,
till exempel samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och information på intranätet
för att säkerställa att medarbetare hålls informerade om det arbete som pågår och varför
kommunen arbetar med planering inför höjd
beredskap. På intranätet kan kommunen
exempelvis ha en funktion med frågor och
svar (FAQ) som uppdateras och fylls på vart
efter nya frågor inkommer.

2. Genomför disponibilitetskontroll
Innan arbetet med att bemanna krigsorgani
sationen påbörjas behöver kommunen veta
om det finns personal som inte är disponibel
för kommunen i händelse av höjd bered
skap. Det gäller personal som redan tagits i
anspråk och är krigsplacerad av exempelvis
Försvarsmakten, någon frivillig försvarsorga
nisation eller annan aktör.

Vilken personal som finns tillgänglig får
kommunen reda på genom en så kallad dis
ponibilitetskontroll hos Rekryteringsmyndig
heten. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för
att registrera krigsplacerad personal så att en
person bara är krigsplacerad på en plats.
Rekryteringsmyndigheten vill ha in en fil i Ex
celformat med personnummer på de personer
kommunen vill ta i anspråk vid höjd beredskap.
Denna fil vill myndigheten helst ha på cd eller
usb-minne. Om någon av personerna redan
tagits i anspråk av någon annan aktör ger
Rekryteringsmyndigheten besked om det. Det
är viktigt att tänka på att kommunen måste ta
hänsyn till olika informationssäkerhetsaspekter
vid all hantering av personuppgifter.
Kom ihåg att disponibilitetskontrollen är en
ögonblicksbild som kan förändras över tid;
en person som var tagen i anspråk av någon
annan aktör vid disponibilitetskontrollen kan
ha släppts före en registrering om krigspla
cering, eller vice versa – en person som var
disponibel vid kontrollen kan tas i anspråk av
en annan aktör före registreringen.
Kommunen kan välja att kontrollera samtlig
personal i den första disponibilitetskontrollen
för att få en tydlig bild av vilka som redan är
krigsplacerade. Om man redan har personal
som man vet har tagits i anspråk av annan
aktör, eller personal som man inte avser
krigsplacera, kan man välja att inte ta med
dessa i kontrollen.
Tips på tillvägagångssätt
• Tänk på att inte skicka in fler uppgifter än
nödvändigt. Rekryteringsmyndigheten har
inte behov av mer information än personnummer på de som ska kontrolleras eller
registreras, eftersom myndigheten bara
registrerar personal på organisationsnivå.
De behöver alltså inga uppgifter om vad
personen har för uppgift inom krigsorganisationen.
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3. Samråd med annan aktör om
var en viss person ska vara
krigsplacerad
Om kommunen har
identifierat nyckelpersoner
i sin organisation som är
krigsplacerade hos en annan
aktör måste kommunen
samverka med denna aktör
för att komma fram till var
personen gör störst nytta
för totalförsvaret. Grunden i samverkan är att
personen ska vara placerad där den gör störst
nytta för totalförsvaret, men det är den som har
dispositionsrätten för en person som beslutar
om den ska släppas till någon annan.
Tips på tillvägagångssätt
• Efter att kommunen har skickat in listan
med personnummer på aktuella personer
till Rekryteringsmyndigheten och begärt en
disponibilitetskontroll får kommunen ett svar
där det framgår vilken av kommunens personal som redan tagits i anspråk av andra
aktörer. Av svaret framgår vilken personal
samt aktör det gäller.
• Om kommunen bedömer att personen är
viktig för den egna krigsorganisationen kontaktas den aktör som disponerar personen i
fråga. Begäran riktas till aktörens huvudkontor. Den vanligaste aktören i detta sammanhang är sannolikt Försvarsmakten och
begäran ska i det fallet gå till Högkvarteret.
Observera att informationen i en begäran
kan vara känslig och behöver hanteras på
ett säkert sätt. Ett exempel på text som kan
användas vid en begäran riktad till annan
aktör finns i bilaga 3.
• Om den aktör som har dispositionsrätt
går med på att släppa en person från sin
krigsorganisation behöver personen dels
krigsplaceras i kommunen, dels omregistreras hos Rekryteringsmyndigheten. Omregistreringen kan ske på två sätt:
• Den som släpper dispositionsrätten
kontaktar Rekryteringsmyndigheten och
begär att personen ska avregistreras.
Kommunen kontaktar sedan Rekryteringsmyndigheten med en begäran om
att krigsplacera personen.
• Kommunen och den andra aktören tar
ett gemensamt beslut om ändrad krigsplacering. Exempel på ett hur ett sådant
beslut kan formuleras finns i bilaga 4.
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4. Fatta beslut om
krigsplacering av personalen
Det är kommunen som beslutar om krigs
placering av den egna
personalen. Ett sådant
beslut kan omfatta vil
ka delar av personalen
som ska krigsplaceras
och om bara tillsvida
reanställda eller även
visstidsanställda ska krigsplaceras. Kommunen
måste själv ta ställning till omfattning och
principer för krigsplacering.

REKRYTERINGSMYNDIGHETEN

En rutin bör också fastställas för hur arbetet
ska bedrivas, hur krigsplaceringslistorna ska
förvaras och uppdateras samt hur informa
tionssäkerhet ska beaktas.
Tips på tillvägagångssätt
• Det är bra att göra en grundlig bedömning av behoven före ett beslut om vilka
grupper och funktioner som ska krigsplaceras utifrån enhetliga principer, eftersom
beslutet direkt kan få stor påverkan på
vissa personer. Detta gäller i första hand
personal som är krigsplacerad i Försvarsmakten och har ett engagemang där men
som förs över till den egna organisationen
och då måste avsluta sitt engagemang
i Försvarsmakten. Detta kan få både
ekonomiska och sociala konsekvenser för
enskilda personer.
• Det är möjligt att krigsplacera visstidsanställda, men vissa aktörer ser det som onödigt att krigsplacera personer som anställs
för kortare tid eller som är timanställda.

5. Meddela Rekryteringsmyndigheten som registrerar
krigsplaceringen
När krigsplaceringarna ska
registreras skickar kommu
nen in en fil i Excelformat
till Rekryteringsmyndigheten
med personnummer på de
personer som kommunen
önskar ta i anspråk. Listan
skickas in på cd eller usb-minne, rekom
menderat i säkerhetspåse. Efter registrering
en får kommunen ett svar där det framgår
vilken personal som kan tas i anspråk av
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kommunen och vilka som redan har tagits i
anspråk av annan aktör.
Kommunen ska också skicka in en överens
kommelse om registrering och redovisning av
personal. Denna blankett finns på Rekryte
ringsmyndighetens webbplats. Överenskom
melsen syftar till att säkerställa att registret
uppdateras minst en gång per år.
När krigsplaceringsarbetet har övergått i
förvaltning bör nyregistreringar och avregist
reringar göras löpande.
Tips på tillvägagångssätt
• Kommunen kan skicka in enstaka ändringar löpande vid behov till Rekryteringsmyndigheten och det krävs inget Exceldokument för att omregistrera enstaka personer.
Ha dock alltid i åtanke att uppgiften bör
hanteras varsamt om den är känslig.
• Enstaka avregistreringar kan göras löpande. När en person slutar sin anställning kan
det, om det är aktuellt, ingå i avslutningssamtalet att avregistrera personen. Då
slipper kommunen krockar som kan uppstå
när avregistreringar släpar efter till den
årliga översynen. Det här är ett bra sätt att
vara registervårdande inom kommunen.

6. Meddela varje person
skriftligt om beslutet och dess
innebörd
Den som blivit krigsplacerad ska få ett
skriftligt besked från kommunen om detta.
Beskedet bör skickas till hemadressen för att
säkerställa att även tjänstlediga och föräld
ralediga får del av beskedet. Beskedet ska
innehålla uppgift om inställelseplats. Tänk
på att kommunen behöver ta ställning till
informationssäkerhet i den information som
skickas ut.

7. Genomför en årlig översyn
Rekryteringsmyndigheten rekommenderar att
kommunens register över krigsplacerad perso
nal uppdateras minst en gång per år i fredstid;
i större organisationer med större rörlighet i
personalen bör registret uppdateras oftare.
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Rekryteringsmyndigheten rekommenderar
dessutom totalavisering av den personal
kommunen önskar ha registrerad vid varje
tillfälle, vilket innebär att kommunen med
delar Rekryteringsmyndigheten både den
personal som redan tagits i anspråk och som
fortsatt ska vara tagen i anspråk och nya
personer som man önskar ta i anspråk. Re
kryteringsmyndigheten jämför sedan det nya
innehållet med tidigare registrering, tar bort
dem som inte längre ska vara kvar och lägger
till dem som tillkommit.
Tips på tillvägagångssätt
• Registervård är viktigt. Registret bör gås
igenom och gallras minst en gång per år.
Kommunen bör ta fram en rutin för hur
detta ska ske. Aspekter som exempelvis
storleken på kommunen och personalomsättning spelar roll för hur ofta genomgång-
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en bör ske.

Nästa steg
1. Utbildning och övning
En förutsättning för en fungerande
krigsorganisation är att organisationen
utbildas och övas kontinuerligt. Kommunen
bör därför ta fram en flerårig utbildningsoch övningsplan.
Lästips/fördjupning
• Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan. MSB659.

3. Avslutning

• Vägledning för kommunens utbildnings- och
övningsplan. Finns på MSB:s webbplats.

Arbetet med att skapa en krigsorganisation
och bemanna denna är ett stort och långvarigt
arbete som behöver pågå under lång tid och
anpassas efter hand som totalförsvarsarbetet
utvecklas nationellt. Genom att göra arbetet
stegvis, systematiskt och strukturerat ökar
kommunen sin förmåga att vara förberedd
och hantera olika kriser, gråzon och krig.

• Öva enkelt och Utvärdera mera! Övningsvägledningar och metodstöd för övningsverksamhet. Finns på MSB:s webbplats.

2. Övrig planering inför
höjd beredskap
Det behövs givetvis mycket mer än en
krigsorganisation för att förbereda kommu
nen inför höjd beredskap, även om den är
en viktig del. Kommunen behöver även ta
fram beredskapsplaner och rutiner för att
verksamheten ska kunna fungera, vilka rör
åtgärder som att skapa omsättningslager och
förråd, anpassa lokaler, komplettera utrust
ning, se över fysisk skydd och alternativa
ledningsplatser med mera. Även de materiella
resurserna är till stor del gränssättande för
kommunens förmåga.
Ambition och innehåll i denna del av plane
ringen påverkas bland annat av finansiering
och eventuella kommande överenskommelser.
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Fler ingångsvärden för kommunernas plane
ring inför höjd beredskap kommer att delges
efter hand, i takt med den övriga totalförsvars
planering som sker på olika nivåer och hos
olika aktörer i samhället. För att Sverige ska
ha beredskap att motstå ett väpnat angrepp
måste samhällets aktörer arbeta tillsammans så
att delarna förenas till en helhet.

Nästa steg
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Övergripande planeringsförutsättningar
Kommunernas planläggning för civilt försvar 2018-2020
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1. Inledning

1. Inledning
Dessa planeringsförutsättningar har tagits
fram av MSB i samverkan med Försvars
makten och ett urval kommuner i enlighet
med Överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar 2018–2020 som
undertecknats av MSB och Sveriges Kom
muner och Landsting (SKL).
Syftet med detta dokument är att ge kom
muner en övergripande bild av händelser,
hot och konsekvenser som ett väpnat
angrepp mot Sverige kan innebära för
kommunen. Vidare får kommunen ett antal
förutsättningar att förhålla sig, till så att
planläggningen utgår från vissa grundanta
ganden som är gemensamma för samtliga
kommuner.
Dokumentet i sig omfattas inte av sekretess.
Däremot kan informationen i dokumentet
omfattas av sekretess om den kombineras
med annan information om exempelvis
sårbarheter i kommunen. Ytterligare plane
ringsförutsättningar som kan omfattas av
sekretess kan därutöver komma kommunen
tillhanda skriftligen eller muntligen från
länsstyrelsen, centrala bevakningsansvariga
myndigheter eller Försvarsmakten.
De bevakningsansvariga myndigheterna
har tilldelats en planeringsinriktning för det
civila försvaret, vilken är belagd med för
svarssekretess. Planeringsinriktningen är det
dokument som inriktar och utgör gemen
sam referensram för det nationella arbetet
med civilt försvar.
Planeringsförutsättningarna i detta doku
ment är på en övergripande nivå och visar
dels den komplexitet som finns vad gäller
hotbild, dels den palett av åtgärder som
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kommunerna kan genomföra för att minska
riskerna för både invånare och samhällsvik
tiga verksamheter.
Planeringsförutsättningarna är inte att be
trakta som heltäckande och ska inte tilläm
pas stelt; kommunen är själv ansvarig för
sin analys och planläggning, och de åtgärder
som vidtas ska alltid anpassas till rådande
läge. Det ska dessutom alltid finnas en be
redskap att påskynda planering och förbere
delser för höjd beredskap om det säkerhets
politiska läget snabbt försämrats.

2. Gemensamma utgångspunkter

2. Gemensamma utgångspunkter
Detta kapitel sammanfattar totalförsvarets
och det civila försvarets utgångspunkter för
nuvarande försvarsbeslutsperiod. Kapitlet
redogör övergripande för försvarsbeslutet
2016–2020, den säkerhetspolitiska hotbil
den, ett kortare antagande om det väpnade
angreppets karaktär, Sveriges ledningsförhål
landen under höjd beredskap samt kort om
det militära försvaret.

2.1 Politiska styrande beslut
År 2015 beslutade Riksdagen och regering
en att Sverige ska återupprätta ett modernt
totalförsvar för att kunna hantera de utma
ningar och hot som följer av det förändrade
säkerhetspolitiska läget.1 Totalförsvar är den
verksamhet som behövs för att förbereda Sve
rige för krig. Det innebär bland annat en ny
planering för hela totalförsvaret, det vill säga
både det militära och det civila försvaret. För
det civila försvaret anges att planeringen bör
återupptas och genomföras med utgångspunkt
i en helhetssyn där hotskalan omfattar såväl
fredstida krissituationer som höjd beredskap.
Civilt försvar är den verksamhet som an
svariga aktörer genomför i syfte att göra det
möjligt för samhället att hantera situationer
när beredskapen höjs. Det civila försvaret är
därmed inte en organisation, utan verksam
heten bedrivs av statliga myndigheter, kommu
ner, regioner, privata företag och frivilligorga
nisationer. Det gäller skydd av befolkningen,
säkerställande av samhällsviktiga funktioner
och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten.
Vidare anges att Försvarsmakten, tillsammans
med övriga delar av totalförsvaret och med

1. Se avsnitt 2.2.

politiska, diplomatiska och ekonomiska medel,
ska vara en tröskel för den som vill angripa
Sverige eller använda militära maktmedel för
att utöva påtryckningar mot landet.
Sverige kommer inte att förhålla sig pas
sivt om en katastrof eller ett angrepp skulle
drabba ett annat EU-medlemsland eller ett
nordiskt land, och Sverige förväntar sig att
dessa länder agerar på samma sätt om Sverige
drabbas. Sverige ska därför både kunna ge och
ta emot civilt och militärt stöd.
Lästips/fördjupning
• Försvarsdepartementet. Försvarspolitisk
inriktning – Sveriges försvar 2016-2020
(prop. 2014/15:109).

2.2 Säkerhetspolitisk
hotbild mot Sverige
Sveriges syn på säkerhetspolitiska hot anges
i ett antal inriktande, beredande och styran
de dokument samt i rapporter från under
rättelsetjänster.
Möjliga hot mot Sverige i dag är varken
entydiga eller enbart territoriellt fokusera
de. En mer komplex bild måste därför ligga
till grund för olika aktörers åtgärder för att
säkerställa Sveriges säkerhet. Sverige kan
utsättas för öppna och dolda påtryckningar
som utövas med olika politiska, ekono
miska, militära eller psykologiska medel.
Utökad underrättelseverksamhet, intensifie
rade cyberattacker, strategiska uppköp2 och
2. Strategiska uppköp eller investeringar innebär att en annan stat via statsägda eller statskontrollerade företag köper
upp till exempel hamnar, transportföretag och teknikföretag
som sedan kan användas för att påverka eller inhämta information. Källa: Säkerhetspolisens årsbok 2018, sid. 31.
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påverkansoperationer är exempel på olika
sätt för motståndare att nå strategiska mål
och utöka sin handlingsfrihet. Det kan även
förekomma att en motståndare understöd
jer terrorhandlingar, grov kriminalitet och
annan subversiv verksamhet i Sverige för
egna syften.
Sådana antagonistiska handlingar i stor
omfattning behöver inte innebära att ett
väpnat angrepp kommer att äga rum men
de innebär påfrestningar gentemot Sveriges
suveränitet. Likväl kan ett väpnat angrepp
mot Sverige inte uteslutas.
Lästips/fördjupning
För utökade resonemang kring hotbilden mot
Sverige:
• Försvarsdepartementet. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 (prop.
2014/15:109).
• Försvarsberedningens rapporter Motståndskraft (Ds 2017:66) och Värnkraft (Ds
2019:8).
• Säkerhetspolisens årsbok 2018.
• Militära underrättelsetjänstens årsöversikt
2018.
• Årsrapport 2018 FRA (Försvarets
radioanstalt).

Psykologiskt försvar
Inför och under höjd beredskap kan all ge
nomtänkt samhällskommunikation betraktas
vara en del av det psykologiska försvaret. Syf
tet har ytterst varit att säkerställa den svenska
befolkningens försvarsvilja och motstånds
kraft mot påtryckningar och desinformation
från en motståndare.
Påverkansoperationer3 från en motståndare
kan syfta till att påverka ett annat lands
självständiga nationella beslutsfattande.

3. Påverkansoperationer är en samordnad användning
och skräddarsydd blandning av diplomatiska aktiviteter,
informationsoperationer, militära operationer och ekonomiska (PMESII) aktiviteter bortom en stats öppna, accepterade
och lagliga aktiviteter för att uppnå sina politiska mål. Källa:
Gemensamma grunder för en sammanhängande planering
för totalförsvaret. MSB2016-25.
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Genom informationspåverkan kan mot
ståndaren försöka iscensätta och förstärka
konflikter mellan olika aktörer eller grupper
för att uppnå sina mål. Det kan ske utan att
det bakomliggande agerandet från mot
ståndaren upptäcks.
Under höjd beredskap och krig kan mot
ståndarens påverkanskampanjer fokusera på
att till exempel störa ledningsförhållanden,
vilseleda, binda resurser och skapa kaos för
att försvåra mobilisering och skada tilltron
till Sveriges försvarsförmåga.4 Det är därför
viktigt att berörda aktörer, inklusive kommu
ner, har en förmåga att snabbt kunna sprida
korrekt och samlad information till allmän
heten vid störda förhållanden.
Lästips/fördjupning
• Att möta informationspåverkan – handbok
för kommunikatörer. En handbok om att
möta informationspåverkan som stöd för
att öka medvetenheten om, identifiera och
möta informationspåverkan som riktas mot
den egna verksamheten. MSB1260.
• Ytterligare information och stöd finns på
MSB:s webbplats.

Cyberhot
Eftersom samhällets funktionalitet i dag är
beroende av fungerande it-infrastruktur,
cyberfysiska system5 och digitala tjänster har
även konsekvenserna av angrepp riktade mot
dessa system och tjänster ökat. Cyberattacker
där en antagonist kan utnyttja olika sårbar
heter och säkerhetsbrister är ett effektivt
verktyg för att orsaka störningar i eller lamslå
centrala funktioner i samhället, till exempel
betalningssystem eller vatten- och elförsörj
ning. Manipulation av uppgifter hos sjuk
vård, i offentlig förvaltning och i finansiella
tjänster kan skapa stora samhällsstörningar.
Hotet förstärks ytterligare mot bakgrund av
att kritisk infrastruktur och samhällsviktiga
funktioner använder industriella informa

4. Försvarsberedningen. Motståndskraft (Ds 2017:66).
5. Med cyberfysiska system menas alla former av digitala
system och it-system som i slutändan styr någon form av
fysisk process.
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tions- och styrsystem, där det kan finnas
stora säkerhetsproblem.
Sårbarheter i it-infrastruktur, cyberfysiska
system och digitala tjänster nyttjas av den
som utför en cyberattack. Det kan röra sig
om både tekniska, fysiska och organisatoriska
sårbarheter. Utrustning med begränsade sä
kerhetsfunktioner eller sårbarheter som inte
åtgärdas av leverantörerna (till exempel IoT6
-enheter) kan också vara ett mål för attacken
och medföra att angriparen därefter kan gå
djupare in i organisationens it-miljö.
Genom sammankopplade it-system kan
brister dessutom överföras till andra orga
nisationer. Utkontraktering av it-system gör
ansvarsbilden än mer komplex, och säker
heten blir beroende av samordnade åtgärder
från flera aktörer. Brister i kravställning,
beställning och uppföljning kan få omfattan
de konsekvenser.
Lästips/fördjupning
MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete:
• www.informationssakerhet.se.
Stöd för att underlätta att utforma it-utrymmen
på ett säkert sätt:
• Vägledning för fysisk informationssäkerhet i
it-utrymmen. MSB629.
Stöd kopplat till upphandlingar:
• Upphandling till samhällsviktig verksamhet –
en vägledning. MSB1275.
• Vägledning – informationssäkerhet i upphandling. MSB555.

2.3 Det väpnade
angreppet
Totalförsvarsplaneringen utgår från ett öppet
väpnat angrepp på Sverige som inledningsvis
kan ha ett intensivt och snabbt förlopp med
kort förvarning. Konventionella och högtek
nologiska stridsmedel kan komma att använ
das. Cyberattacker och påverkansoperationer

är också en del i krigföringen. Striden kan
börja med bekämpning med fjärrstridsmedel7
och sabotageförband8 mot samhällsviktig
verksamhet som el-, tele- och vattenförsörj
ning, kritisk infrastruktur och militära baser.
Risk finns för användning av kärnvapen, eller
hot om detsamma. Detta bedöms gälla även i
anslutning till Sveriges närområde. Det finns
även hot om andra farliga kemiska, biologis
ka eller explosiva ämnen.
Försvarsberedningen konstaterar i sin senaste
rapport9 att Stockholmsområdet, Gotland,
sydöstra Sverige inklusive Öresundsregionen,
Västkusten med Göteborg, västra Svealand
samt delar av Jämtlands och Norrbottens län
är strategiskt viktiga geografiska områden i
händelse av en kris eller ett krig. För sam
hällets försörjning och funktion kan även
andra geografiska områden vara viktiga. Det
finns också platser och verksamheter runt
om i landet som har viktiga funktioner för att
samhället som helhet ska fungera och som på
olika sätt behöver skyddas.
Ett potentiellt angrepp kommer att påverka
de geografiska områdena i olika grad och
med olika intensitet. Således kommer angrep
pets konsekvenser se olika ut på lokal nivå
samt variera över tid.
Lästips/fördjupning
• Scenarier för räddningstjänst och kommuner, grundscenario. FOI Memo 6787.
• Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt
försvar. FOI Memo 5089.
• Försvarsberedningens rapporter Motståndskraft (Ds 2017:66) och Värnkraft (Ds
2019:8).

7. Exempelvis kryssningsrobotar och ballistiska robotar. En
robot är en motordriven, styrbar vapenbärare som själv styr
mot målet eller leds mot detsamma. De har stor träffsäkerhet
och långa räckvidder. Källa: Försvarsmakten.
8. Små enheter specialiserade på att med små medel orsaka
stor skada för samhällets funktionalitet. Dessa enheter befinner sig sannolikt redan inom landet inför angreppet.

6. IoT = Internet of Things.

9. Försvarsberedningen. Värnkraft (Ds 2019:8).
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2.4 Inriktning och
samordning under höjd
beredskap
Regeringen är geografiskt områdesansvarig på
nationell nivå, vilket betyder att det vid svåra kri
ser och krig är regeringens uppgift att nationellt
styra Sveriges krigsansträngningar samt besluta
i frågor av strategisk och normativ karaktär.
MSB ska bland annat nationellt stödja myndig
heternas samordning av åtgärder, exempelvis
information till allmänhet och media samt
användningen av samhällets resurser. MSB ska
även företräda det civila försvaret på nationell
nivå i frågor som har betydelse för avvägning
en mellan civila och militära behov.
Vid höjd beredskap ska de bevakningsansva
riga myndigheterna hålla regeringen informe
rad dels om händelseutvecklingen, tillstån
det och den förväntade utvecklingen inom
respektive ansvarsområde, dels om vidtagna
och planerade åtgärder.
De bevakningsansvariga myndigheterna
har inom sina respektive ansvarsområden
ofta möjlighet att ställa funktionskrav och
införa regleringar utifrån totalförsvarets
behov. Detta kan påverka olika aktörer inom
området, däribland kommuner.
I förordningen om krisberedskap och be
vakningsansvariga myndigheters åtgärder
vid höjd beredskap10 pekas de myndigheter
ut som har ett särskilt ansvar för att vidta de
ytterligare förberedelser som krävs inom res
pektive ansvarsområde vid höjd beredskap.
Länsstyrelsen är vid höjd beredskap den
högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet.
Länsstyrelsen ska bland annat samordna de
civila försvarsåtgärderna och verka för att
länets tillgångar fördelas och nyttjas på bästa
sätt. Om förbindelsen mellan en del av Sveri
ge och regeringen är avskuren får en länssty
relse utföra en del av regeringens uppgifter.
10. Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
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I kommunerna ansvarar kommunstyrelsen
för ledningen av det civila försvaret. Kom
munstyrelsen ska både leda kommunens egen
verksamhet och verka för att den verksamhet
som bedrivs i kommunen av olika aktörer
samordnas i enlighet med det geografiska
områdesansvaret.

2.5 Det militära försvaret
Försvarsmaktens chef, överbefälhavaren
(ÖB), styr och leder myndigheten genom
Högkvarteret. Inom Högkvarteret finns flera
staber; relevanta i det här sammanhanget
är framför allt ledningsstaben och insats
ledningen. De regionala staberna blir egna
organisationsenheter från och med januari
2020. De regionala staberna samverkar med
länsstyrelserna och kommunerna.
Ledningsstaben koordinerar Högkvarterets
verksamhet samt leder och ger inriktningar
på militärstrategisk nivå. Totalförsvarsav
delningen är en del av ledningsstaben, och
totalförsvarssektionen är en del av totalför
svarsavdelningen. Totalförsvarssektionen har
bland annat till uppgift att utveckla, leda och
samordna Försvarsmaktens samverkan med
det civila försvaret.
Under ledningsstaben sorterar insatsledningen
som planerar och leder olika typer av operativ
verksamhet, inklusive civil–militär samverkan.
Målet för det militära försvaret är att enskilt
och tillsammans med andra, inom och utom
landet, försvara Sverige och främja landets
säkerhet, vilket sker genom att:
• hävda Sveriges suveränitet, värna suverä
na rättigheter och nationella intressen,
• förebygga och hantera konflikter och krig,
• skydda Sveriges handlingsfrihet vid
politisk, militär eller annan påtryckning
och om det krävs försvara Sverige mot
incidenter och väpnat angrepp,
• skydda samhället och dess funktionalitet.
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Det militära försvaret är beroende av stöd från
övriga samhället för att säkerställa sin operati
va förmåga vid höjd beredskap och ytterst vid
krig. Generellt handlar Försvarsmaktens behov
om att kommunerna fortsatt upprätthåller
samhällsviktiga verksamheter i största möjliga
utsträckning. Exempel på sådana verksamheter
är vatten-, el- och energiförsörjning, vård och
omsorg samt räddningstjänst.
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3. Planeringsförutsättningar
Detta kapitel anger planeringsförutsättningarna
för 1) viktiga försörjningssystem, 2) leveran
ser av varor och tjänster samt 3) påverkan på
civilbefolkningen. Dessa planeringsförutsätt
ningar är antaganden som kommunerna ska
utgå från i sin planläggning när Sverige har
höjt sin beredskap.
Enligt lag och förordning ska kommuner
genomföra den planläggning som behövs för
verksamheten, såväl vid beredskapshöjningar
efter hand som vid ett omedelbart intagande
av högsta beredskap. Av planerna ska kommu
nens krigsorganisation framgå, inklusive den
personal som ska tjänstgöra i denna.11 Dessa
planer ska tas fram i paritet med den statliga
ersättning som erhålls för ändamålet. Se MSB:
s sammanställning av regelverket för kommu
ner inför och vid höjd beredskap (bilaga 3)
samt Totalförsvarets författningshandbok för
en mer utförlig beskrivning av kommunernas
ansvar inför och under höjd beredskap.
Mycket av det som kommunerna gör redan
i dag inom krisberedskapen ger en grund att
hantera de konsekvenser som kan väntas följa
av en situation när Sverige höjer sin beredskap.
Nedan (i rutor) ges exempel på åtgärder som
kan minska dessa konsekvenser; dessa åtgärder
har effekt såväl i kris som i krig. Åtgärderna är
dock att betrakta som konstruktiva exempel –
inte som uppgifter som måste genomföras.
Planeringsförutsättningarna avser konsekvenser
som kan pågå i flera månader, men det finns
11. Lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

34 Rätt person på rätt plats – kommuner

geografiska variationer och delar av landet
kommer att drabbas på olika sätt och olika
mycket. Planeringsförutsättningarna är alltså
inte att betrakta som heltäckande och ska
inte tillämpas stelt, utan kommunen är själv
ansvarig för sin egen analys och planläggning.
Ytterligare planeringsförutsättningar, vilka kan
omfattas av sekretess, kan därutöver komma
kommunerna tillhanda skriftligen eller muntli
gen från länsstyrelsen, centrala bevakningsan
svariga myndigheter eller Försvarsmakten.

Identifiera kommunens
sårbarheter
En del av arbetet med att identifiera en kom
muns sårbarheter sker vid framtagandet av den
risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som kom
munerna ska sammanställa och rapportera till
länsstyrelsen vart fjärde år. Det inbegriper att:
• analysera vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa,
• identifiera samhällsviktiga verksamheter
och beroenden,
• analysera risker och sårbarheter,
• identifiera behov av åtgärder.
Mer information om RSA finns på MSB:s
webbplats.

Riksintressen i beslut om nyttjande av mark- och vattenområden
Viktiga statliga intressen ska bevakas i beslut
som rör användningen av mark och vatten.
Så kallade riksintressen innebär ett mandat
för staten att identifiera och bevaka intressen
av särskild nationell betydelse; dessa intressen
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framgår av 3 och 4 kap. miljöbalken. Ett markeller vattenområde som har identifierats som ett
riksintresse för totalförsvaret ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten
till eller användningen av dessa anläggningar.
MSB har ett bemyndigande att identifiera
mark- och vattenområden av riksintresse för
totalförsvarets civila anläggningar, medan
Försvarsmakten har motsvarande bemyndi
gande för totalförsvarets militära del.

3.1 Störningar och avbrott i
viktiga försörjningssystem
Samhället är i dag beroende av ett antal för
sörjningssystem för att fungera, bland annat
system för el, bränsle, drivmedel, vatten och
avlopp samt värme och kyla. Energisystemen
är tekniskt komplexa med en hög automatise
ring och involverar många olika aktörer – även
kommunalägda energibolag. Viktig infrastruk
tur kan slås ut av en annan stat genom fysisk
bekämpning men också genom omfattande
cyberattacker. I båda fallen riskerar det leda till
omfattande störningar och konsekvenser för
stora delar av samhällets funktioner.
Kommunerna ska i sin planläggning förutsätta
långvariga störningar och avbrott i elförsörj
ningen. Bortfall av el påverkar i sin tur andra
viktiga system, exempelvis:
• elektroniska betaltjänster, vilket påverkar
flödet av kontanter till befolkningen, vil
ket i sin tur kommer att leda till att delar
av befolkningen saknar betalmedel,
• fasta och mobila kommunikations
tjänster samt it,
• möjligheten att kyla och förvara livsmedel,
• dricksvattenförsörjningen och avloppsre
ningsverkens kapacitet,
• möjligheten att tanka vid drivmedels
stationer,
• möjligheten att värma upp och kyla
lokaler och fastigheter,
• möjligheten att bedriva hälso- och sjuk
vård samt omsorgsverksamhet; bland
annat påverkas förvaringsmöjligheter
och logistikkedja för exempelvis läke
medel och sjukvårdsmateriel.

Åtgärder – exempel 1
• Arbeta med kontinuitetshantering för
kommunens samhällsviktiga verksamheter. Kontinuitetshantering innebär att
kommunen planerar för att upprätthålla
sin verksamhet vid exempelvis störningar
och avbrott i viktiga försörjningssystem.
Se information och stöd om kontinuitetshantering på MSB:s webbplats.
• Beakta totalförsvarets krav vid planering
för tillförsel, distribution och användning
av energi och ström i kommunen.
• Inventera tillgången till reservaggregat
vid kommunens samhällsviktiga verksamheter.
• Ha förmåga att informera om och ge stöd
till befolkningen om konsekvenserna av
långvariga elavbrott samt åtgärder vid
värmebrist.
• Planlägg för att upprätta en informationscentral samt trygghetspunkter i
kommunen för värme, mat, dusch/toalett,
vatten, information samt enklare vård och
stöd till befolkningen.
• Förbered för att kunna erbjuda tillfälliga
inkvarteringar, till exempel värmestugor
vid kall väderlek, för de mest behövande
som befinner sig i kommunen.
Se gärna Energimyndighetens webbplats
(www.energimyndigheten.se) för flera länkar
och stöd vad gäller trygg elförsörjning.

3.2 Störningar i leveranser
av varor och tjänster
Transporter beskrivs ofta som samhällets
blodomlopp. Transporterna förser samhället
med resurser som är nödvändiga för samhäl
lets funktionalitet – dels varor genom god
stransport, dels människor genom person
transporter på väg och järnväg.
Vid höjd beredskap antas de olika transports
lagen påverkas. Möjligheten till person- och
godstransporter på väg och järnväg kommer
att vara reducerade, liksom möjligheten till
flygtransporter och transporter till sjöss.
Dessa reduceringar beror bland annat
på brist på drivmedel samt störningar i
elförsörjning och it. Även satellitbaserade
tjänster som gps kan komma att påverkas.
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Störningar i leveranser påverkar Sveriges
möjligheter till försörjning av viktiga varor och
tjänster. Det är därför viktigt att kommunerna
i sin planläggning förutsätter störningar
i transportflöden och en minskning av
transporterna. Exempelvis påverkas:
•
•
•
•

människors möjlighet att ta sig till arbetet,
transporter av livsmedel,
leveranser av brev och paket,
framkomlighet för transporter inom
vård och omsorg,
• tillgången till varor, exempelvis:
-- kemikalier för dricksvattenproduktion,
-- läkemedel,
-- övrig förbrukningsmateriel inom
sjukvården.
Åtgärder – exempel 2
• Planlägg utifrån en generell brist på
varor, inklusive livsmedel, där påfyllnad
endast sker sporadiskt. Exempelvis
kan kommunen ha viss lagerhållning av
livsmedel, sjukvårdsmateriel, läkemedel med mera vid vård- och omsorgsboenden och liknande verksamheter
där människors liv och hälsa kraftigt
påverkas om leveranser av kritiska
varor och tjänster störs.
• Planlägg för eventuella ransoneringar och andra åtgärder för att dämpa
förbrukningen av drivmedel, eftersom
en drivmedelsbrist kan medföra behov
av att prioritera de mest nödvändiga
transporterna.
• Öka säkerheten gällande dricksvattenförsörjningen exempelvis genom att:
• säkra, dimensionera och kommunicera
nödvattenförsörjningen, så att nödställda hushåll kan hämta vatten (se
Livsmedelsverkets guide för planering
av nödvattenförsörjning),
• skydda vattentäkterna mot skadegörelse
eller alltför stora uttag och anlägg reservvattentäkter vid behov och möjlighet,
• säkerställ att det finns reservutrustning för exempelvis elkraft, kemikalier,
pumpar, rör, slag och ventiler; flera
kommuner kan med fördel samverka
om sådan utrustning.
Mer material finns på Livsmedelsverkets
webbplats (www.livsmedelsverket.se)
under Krisberedskap och civilt försvar –
livsmedelsförsörjning.
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3.3 Påverkan på
civilbefolkningen
Vid höjd beredskap kan det ske sabotage
mot samhällsviktig verksamhet och in
frastruktur samt angrepp genom direkta
stridshandlingar. Konsekvenserna kan bli
omfattande bränder, raserade byggnader,
förstörd infrastruktur (exempelvis broar
och elledningar), utsläpp av farliga ämnen
samt spridning av oexploderad ammuni
tion.
Sjukvården kommer att behöva hantera ett
ökat antal skadade, vilket innebär att de
stora akutsjukhusen behöver bereda plats
för ett ökat antal traumapatienter. Även
människors hälsa kommer att påverkas och
antalet sjuka kommer att öka, bland annat
till följd av svårigheter att upprätthålla
hygien och brist på läkemedel.
En ökad brottslighet i framför allt större
städer kan leda till ökad otrygghet i be
folkningen, och till följd av störningar
i telekommunikationer kan det bli svårt
att kontakta SOS Alarm. Dessutom kan
påverkanskampanjer gentemot befolkning
en komma att öka och ske både öppet och
dolt.
Konsekvenser till följd av dessa och liknan
de händelser kan exempelvis bli att:
• Människor behöver utrymma platser
där stridigheter pågår; här är kommu
nen skyldig att ta hand om dem som
omfattas av ett utrymningsbeslut som
regeringen eller den myndighet reger
ingen bestämmer har beslutat om12,
• ordinarie vårdprinciper inte kan til�
lämpas13,
• den kommunala hälso- och sjukvår
den med kort varsel behöver avlasta
12 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under
höjd beredskap.
13. Enligt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) kap 6 § 2 får
regeringen meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården
i krig och vid krigsfara. Detsamma gäller för Socialtjänsten
enligt Socialtjänstlag (2001:453) 16 kap 9 §. Detta skulle exempelvis kunna innebära beslut om frånsteg från vissa av de
normer inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
som gäller i fredstid.

3. Planeringsförutsättningar

de stora akutsjukhusen samt att kom
munen inte kan flytta personer som
behöver vård till regionernas vårdin
rättningar,
• viss kritisk infrastruktur måste beva
kas och snabbt repareras vid sabotage,
• räddningstjänsten behöver verka
under störda förhållanden och med
begränsade resurser av exempelvis
drivmedel, vilket i sin tur kräver prio
riteringar i verksamheten,
• påverkanskampanjer i syfte att bland
annat försvåra mobilisering och skada
tilltron till Sveriges försvarsförmåga
behöver bemötas och befolkningens
oro hanteras.

Åtgärder – exempel 3
• Se över utrymningsplaner för de
geografiska områden i kommunen som
har särskild risk att drabbas av stridshandlingar vid ett väpnat angrepp. Se
vägledningen Att planera och förbereda
en storskalig utrymning (MSB783).
• Ha förmåga att ta emot befolkning som
omfattas av ett utrymningsbeslut från
egen eller annan kommun och tillgodose deras basala behov.
• Ha förmåga att via kommunal miljöoch hälsoverksamhet ge råd och stöd
till befolkningen i fråga om hygien och
smittspridning.
• Ha förmåga till kriskommunikation
under höjd beredskap samt vara
förberedd på att identifiera och bemöta
informationspåverkan gentemot den
egna kommunen.
• Ta hänsyn till, via kommunens samhällsplanering, om det finns en risk för
statsunderstödd terrorism och andra
liknande antagonistiska hot om våld
mot befolkningen.
MSB samlar och uppdaterar information
och stöd kopplat till säkerhet i offentlig miljö
på sin webbplats – Säkerhet i offentlig miljö.
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1. Inledning

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Den 19 juni 2018 ingick Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) en överens
kommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar1 samt en överenskommelse om lands
tingens (regionernas) arbete med krisberedskap
och civilt försvar2. Överenskommelserna avser
kommunernas och regionernas uppgifter inför
och vid höjd beredskap samt det stöd som de
ska få från MSB i det arbetet under perioden
2018 – 2020. Som en del av överenskommel
serna ska MSB göra en sammanställning av
det regelverk som gäller för kommuner och
regioner inför och vid höjd beredskap.
Denna sammanställning är avsedd att ge en
övergripande bild av de lagar och förordningar
som aktualiseras för kommuner och regioner
inom ramen för civilt försvar. Sammanställ
ningen fokuserar på den reglering som avser
förberedande åtgärder inför höjd beredskap och
reglering som aktiveras först vid höjd beredskap.
Annan reglering som kommuner och regioner
har att förhålla sig till även i fredstid berörs inte
närmare i detta dokument.
Eftersom en stor del av de lagar och förord
ningar som behandlas i sammanställningen
aldrig har aktiverats finns det i regel inte när
mare vägledningatt få i rättskällorna kring hur
regleringen ska tillämpas. Mot den bakgrunden
är det inte heller möjligt att i denna samman
ställning gå in närmare på hur regleringen ska
tolkas. Förhoppningen är att dokumentet kan

vara ett hjälpmedel i identifieringen av tillämplig
reglering och att ytterligare vägledning kring
hur den aktuella regleringen ska tillämpas kan
utkristalliseras framöver, bland annat genom en
dialog med andra myndigheter med koppling till
totalförsvaret.
Nedan förklaras inledningsvis vad som
avses med totalförsvar och civilt försvar,
utgångspunkterna för regleringen kring
civilt försvar samt vissa begrepp som är
centrala i tillämpningen av den aktuella
regleringen. Därefter följer en övergripande
sammanställning av regelverket kring
kommunernas och regionernas roll i det civila
försvaret samt en kort redogörelse för relevant
folkrättslig reglering. Vidare behandlas reglering
kring förvaltning och organisation, generella
regler kring personal och arbetsrätt, samt
särskilt kommunalt ansvar inför och vid höjd
beredskap. Avslutningsvis behandlas översiktligt
sådana särskilda skyldigheter inför och vid
höjd beredskap som följer av kommunal
sektorslagstiftning samt i sammanhanget
relevanta bestämmelser avseende bland annat
säkerhetsskydd och sekretess.

1.2 Allmänt om totalförsvar
och civilt försvar
I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap, nedan LTH, definieras totalför
svar som den verksamhet som behövs för
att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret
består i sin tur av militär verksamhet (militärt
försvar) och civil verksamhet (civilt försvar)3.

1. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar 2018-2020 (dnr SKL 18/01807, MSB 2018-05681).
2. Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar (dnr SKL 18/02653, MSB 2018-05682).
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3. Se 1 § LTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
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Civilt försvar är verksamhet som genomförs
för att det ska vara möjligt att hantera situa
tioner då beredskapen höjs. Det inbegriper
verksamhet för att under krig skydda befolk
ningen, säkerställa de viktigaste samhälls
funktionerna samt bidra till Försvarsmaktens
förmåga att möta ett väpnat angrepp. De
verksamheter som kommuner och regioner
bedriver är centrala för samhällets funktionali
tet och för samhällets förmåga att kunna han
tera inträffade samhällsstörningar varför dessa
aktörer är en viktig del av det civila försvaret.
Utgångspunkten för den svenska rättsliga reg
leringen kring civilt försvar är att det ska finnas
grunder för legalt handlade även i krigssituatio
ner. Det saknas därför utrymme att åsidosätta
våra grundlagar med stöd av s.k. undantagstill
stånd, som förekommer i andra länder. Sverige
tillämpas inte heller s.k. konstitutionell nödrätt
för att motivera undantag från lagstiftningen.
Som utvecklas nedan bygger det civila försvaret
i Sverige istället på en administrativ beredskap
som ska skapa förutsägbarhet om tillämpning
en och ge de berörda aktörerna förutsättningar
att planera och förbereda sig för krigstillstånd.
Det regelverk som aktualiseras vid en krigssi
tuation ska möjliggöra en betydande nationell
kraftansamling för att försvara landet och för
att få samhället att fungera under lagarna även
under krigsförhållanden4.

1.3 Administrativ
beredskap – speciallagar
för krig
Sverige har en omfattande rättslig reglering för
hur samhället ska fungera vid krig eller krigsfara
samt för planering och förberedelse för sådana
förhållanden. Administrativ beredskap är ett
samlingsbegrepp för de lagar och förordningar
m.m. som är nödvändiga för att samhället ska
kunna lösa sina uppgifter för det fall beredska
pen höjs. Regelverken ger förutsättningar för
samhället att verka under förenklade konsti
tutionella och förvaltningsrättsliga principer.
Syftet är bland annat att underlätta besluts
4. Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025, Ds 2017:66 s. 34.

fattande och verkställande av beslut, samt ge
förutsättningar för upprätthållande av viktiga
samhällsinstitutioner under krig och krigsfara5.
För att samhället ska ha en hög administrativ
beredskap krävs dels en författningsberedskap,
dels en organisationsberedskap. Med författ
ningsberedskap avses de lagar och förordning
ar som reglerar hur samhällets omställning från
fred till krig ska planeras och hanteras samt vil
ka regler som ska gälla när samhället väl ställts
om för krig. Med organisationsberedskap avses
interna föreskrifter om den egna verksamhet
ens organisation under krig och krigsfara samt
planeringen för sådana förhållanden6.
Grunden för författningsberedskapen finns i
15 kap. regeringsformen7. Regeringen kan
enligt dessa bestämmelser, vid krig eller krigs
fara, ges ansvar för uppgifter som vid normala
förhållanden ankommer på Riksdagen. Vissa
uppgifter kan också delegeras till förvaltnings
myndigheterna. I 15 kap. 6 § regeringsformen
ges regeringen, genom bemyndigande i lag,
möjlighet att meddela föreskrifter som annars
skulle meddelas genom lag. Riksdagen har,
genom s.k. fullmaktslagar, på förhand gett
regeringen bemyndigande att, under krig eller
krigsfara, besluta om vissa åtgärder som annars
normalt ankommer på Riksdagen. Ett exempel
på detta är lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
nedan förfarandelagen. För kommunerna och
regionernas del innebär lagen att en rad speci
alregler avseende deras organisation blir direkt
tillämpliga om Sverige befinner sig i krig. Förfa
randelagen beskrivs närmare under avsnitt 3.
En fungerande författningsberedskap är grund
läggande för samhällets förmåga att hantera ett
krigstillstånd. Det är emellertid inte tillräckligt
att det finns ett regelsystem som understödjer
samhällets omställning från fred till krig. Sam
hällets förmåga att klara sådana förhållanden är
5. Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025, Ds 2017:66 s. 34.
6. Försäkring under krig och krigsfara, Prop. 1998/99:85 s. 19.
7. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.
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också beroende av kunskapsspridning om civilt
försvar och planering inför höjd beredskap.
Totalförsvarets aktörer måste planera för att
kunna möta de uppgifter som följer av den
reglering som aktualiseras vid höjd bered
skap. Som ett led i överenskommelserna om
kommunernas och regionernas arbete med
civilt försvar har MSB tagit fram vägledningar
för kommunernas och regionernas arbete med
krigsorganisation och krigsplacering8.

rige har varit i krig eller krigsfara13. Beslut om
skärpt eller högsta beredskap får avse en viss
del av landet eller en viss verksamhet14. Det
är upp till regeringen att bedöma när sådana
förhållanden inträder som kan motivera ett
beslut om höjd beredskap15. Om förhållan
dena ändras och förutsättningarna för höjd
beredskap inte längre föreligger är regeringen
skyldig att fatta beslut om att höjd beredskap
inte längre ska gälla16.

1.4 Begreppet höjd
beredskap

Beslut om skärpt beredskap eller högsta
beredskap ska tillkännages på samma sätt som
annan lagstiftning, men vid sidan av detta även
via TV och radio. Om det råder högsta bered
skap i hela landet, kan regeringen besluta att
detta även ska tillkännages genom beredskaps
larm17. Beredskapslarm ges på anläggningar
för utomhusalarmering genom trettio sek
under långa signaler med femton sekunders
uppehåll mellan signalerna under sammanlagt
fem minuter18. Utrustningen för utomhusa
larmering ägs av staten men kommunerna
ansvarar för drift och underhåll. Kommunerna
ska genomföra regelbundna tester av utom
husvarningssystemet19. För detta får kommu
nerna ekonomisk ersättning av staten.

För att stärka Sveriges försvarsförmåga kan
beredskapen i hela eller delar av landet höjas9.
Vid höjd beredskap blir en rad bestämmelser
i olika lagar och förordningar tillämpliga. För
kommuner och regioner innebär exempelvis
en beredskapshöjning att särskilda åtgärder
måste vidtas för att säkerställa att de, under
de rådande förhållandena, kan fullgöra sina
uppgifter inom totalförsvaret10.
Höjd beredskap är en samlingsterm för de
två beredskapsnivåerna skärpt beredskap och
högsta beredskap11. Av 3 § LTH framgår att
högsta beredskap per automatik råder om
Sverige är i krig. Syftet med denna bestämmel
se är att ansträngningarna att försvara landet
i ett krigsläge ska komma igång även om
regeringen av någon anledning är förhindrad
att fatta beslut om en beredskapshöjning12.
I LTH regleras också under vilka förutsätt
ningar regeringen får fatta beslut om att höja
beredskapen. Ett sådant beslut om skärpt eller
högsta beredskap får fattas om Sverige är i
krigsfara eller det råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sve
8. Rätt person på rätt plats – kommuner. Vägledning för
krigsorganisation och krigsplacering, Rätt person på rätt
plats – regioner. Vägledning för krigsorganisation och
krigsplacering.
9. Se 1 § och 4 § LTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskap.
10 Se 7 § LTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
11. Se 1 § LTH : lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
12 Proposition 1992/93:76 om höjd beredskap, s. 46.
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Regeringen har i 13 § förordningen (2015:1053)
om totalförsvar och höjd beredskap,
nedan FTH, föreskrivit att vissa lagar och
förordningar, exempelvis ransoneringslagen
(1978:268) och arbetsrättsliga beredskaps
lagen (1987:1262) direkt ska bli tillämpliga i
sin helhet vid beredskapslarm. Dessa lagar
berörs närmre nedan.

13. Se 3 § LTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
14. Se 4 § LTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
15. Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025, Ds 2017:66 s. 36.
16. Se 5 § LTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
17. Se 9 § FTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
18. Se 10 § FTH: lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om varning utomhus MSBFS 2011:5.

2. Övergripande ansvar för kommuner och regioner inför och vid höjd beredskap

2. Övergripande ansvar för kommuner och
regioner inför och vid höjd beredskap
2.1 Kommunernas och
regionernas roll i samhällets
beredskap för krig
Kommuner och regioner är viktiga aktörer
när det gäller den samlade beredskapen för
krig. Dessa aktörer har ansvar för verksam
heter som är centrala för samhällets funk
tionalitet och som måste fungera även vid
höjd beredskap.
Det svenska krisberedskapssystemet bygger
på den s.k. ansvarsprincipen. Det innebär att
den som har ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden, om inget annat reg
lerats, också har ansvaret för verksamheten
under en kris och vid höjd beredskap så långt
det är möjligt20. De som har ansvar måste
dock också samverka och samordna sin verk
samhet med andra aktörer. Utgångspunkten
är att kommunerna även i krig har verksam
hetsansvar för exempelvis omsorg om äldre
och barn, skola, energi- och dricksvattenför
sörjning, renhållning, avlopp, räddningstjänst,
väghållning och stadsnät och att regionerna
har verksamhetsansvar för bland annat hälsooch sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik.
Beredskapen bygger därmed i stor utsträck
ning på den ordinarie verksamhetens leve
ranssäkerhet, uthållighet och robusthet.
En viktig grund för kommunernas och
regionernas arbete med civilt försvar är de
uppgifter som framgår av lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför

20. Se bl.a. Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret
och utformningen av det civila försvaret 2021–2025, Ds
2017:66 s. 46 samt Försvarspolitisk inriktning – Sveriges
försvar 2016–2020, prop. 2014/15:109 s. 62.

och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, nedan LEH. I 3 kap.
1 § LEH uppställs ett generellt krav på
att kommuner och regioner ska vidta de
förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap (beredskapsförbere
delser). Arbetet inkluderar bl.a. ledningsan
svar och rapportering.
LEH innehåller även bestämmelser som syf
tar till att kommuner och regioner ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god
förmåga att hantera krissituationer i fred. Ett
av målen med att ha en god krishanterings
förmåga i fred är att skapa en grundläggande
förmåga för civilt försvar. Arbetet med den
fredstida krishanteringen är således en viktig
och grundläggande del av de beredskapsför
beredelser som behövs för höjd beredskap21.
Det är kommunstyrelsen som under höjd
beredskap ansvarar för ledningen av den
del av det civila försvaret som berör den
verksamhet som kommunen ansvarar för.
Regionstyrelsen har motsvarande ansvar för
regionernas verksamhetsområden dvs. främst
hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik22.
Kommunerna har det geografiska områdes
ansvar på lokal nivå vilket innebär att kom
munstyrelsen under höjd beredskap ska verka
för att den verksamhet som bedrivs av olika
aktörer i kommunen samordnas23. Dessutom
har kommunerna ansvar för lokal kristidsverk
samhet, vilket utvecklas under avsnitt 5.
21. Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, prop.
2005/06:133, s. 160.
22. Se 3 kap. 2 § LEH.
23. Se 3 kap. 4 § LEH.
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Kommunernas och regionernas uppdrag
kan under höjd beredskap delvis komma
att förändras. Regeringen har nämligen i 11
§ förfarandelagen getts omfattande befo
genheter att besluta om organisatoriska och
personalmässiga förändringar i den statliga
och den kommunala förvaltningen. Om för
farandelagen har blivit tillämplig (se avsnitt
3.1.) har regeringen möjlighet att flytta över
arbetsuppgifter från en statlig myndighet till
en kommunal myndighet och vise versa, eller
besluta att vissa uppgifter överhuvudtaget
inte ska fullgöras. Regeringen har också möj
lighet att omfördela personal mellan myndig
heter när förfarandelagen aktiverats.
Vidare får länsstyrelserna överlåta åt kom
munerna eller regionerna att i ett visst ärende
eller i vissa grupper av ärenden på eget ansvar
meddela beslut eller genomföra åtgärder som
annars skulle vara länsstyrelsens uppgift24.

2.2 Planläggning och
krigsorganisation
I förordningen (2006:637) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraor
dinära händelser i fredstid och höjd bered
skap, nedan FEH, ställs ett tydligt krav på att
varje kommun och region ska ha de planer
som behövs för verksamheten under höjd
beredskap25. Planerna ska innehålla uppgif
ter om den verksamhet som är avsedd att
bedrivas under höjd beredskap. Det innebär
bland annat att kommuner och regioner
måste planera för hur deras verksamhet
ska organiseras för det fall fullmaktslagarna
aktiveras. Av planerna ska krigsorganisation
och personalplanering framgå samt vad som i
övrigt behövs för att kommunen eller regio
nen ska kunna bedriva verksamheten under
höjd beredskap. Planeringen ska avse såväl
beredskapshöjningar efter hand som omedel
bart intagande av högsta beredskap26.

Det finns särskilda regler som gäller plan
läggningen av kommunernas och regionernas
utbildningsverksamhet under höjd beredskap.
Planläggningen ska ske efter samråd med
länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen27. Kom
munerna och regionerna ska vidare under
rätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för
skolverksamheten under krig och vid krigsfara.
Länsstyrelsen i sin tur beslutar, enligt förord
ningen (1992:391) om uttagning av egendom
för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får
användas för skolverksamheten28.
Kommunerna och regionerna har rätt till
kostnadsersättning av staten för de förbere
dande uppgifter som de utför29. Ersättningen
bestäms och betalas ut av MSB och Social
styrelsen30. Ersättningen från MSB och de
uppgifter som kommunerna och regionerna
får ersättning för i sitt arbete med civilt försvar
framgår framför allt av överenskommelserna
mellan MSB och SKL31.
Om beredskapen höjs medför det en skyl
dighet för kommunerna och regionerna att
vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering
och inriktning av verksamheten, tjänstgöring
och ledighet för personal samt användning av
tillgängliga resurser som är nödvändiga för att
de under de rådande förhållandena ska kunna
fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret32.
Vid högsta beredskap och vid beredskapslarm
ska kommuner och regioner övergå till den
krigsorganisation de planerat för33.

27. Se 12 § förordningen (1991:1195) om skolväsendet
under krig och vid krigsfara m.m.
28. Se 13 § förordningen (1991:1195) om skolväsendet
under krig och vid krigsfara m.m.
29. Se 5 kap. 1 § LEH.
30. Se 10 och 11 §§ FEH.

24. Se 10 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap.

31. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar 2018-2020 (dnr SKL 18/01807, MSB 2018-05681)
och Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar (dnr SKL 18/02653, MSB 201805682).

25. Se 4 § FEH.

32. Se 7 § LTH.

26. Se 5 § FEH.

33. Se 12 § FTH.
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2.3 Rapportering och
samverkan
Kommuner och regioner är enligt LEH skyldiga
att hålla den myndighet som regeringen
bestämmer informerad om krisberedskapsläget
i kommunen respektive regionen34. Beroende
på situation kan rapporteringsskyldigheten
omfatta en eller flera myndigheter35. Regeringen
har i 6 § FEH föreskrivit att varje kommun
ska hålla länsstyrelsen underrättad om de
beredskapsförberedelser som vidtagits och om
de övriga förhållanden som har betydelse för
det civila försvaret i kommunen. Regionerna
ska hålla Socialstyrelsen och MSB underrättade
om vidtagna beredskapsförberedelser och andra
förhållanden av betydelse. Vid höjd beredskap
ska kommunerna och regionerna på samma sätt
rapportera om beredskapsläget och de övriga
förhållanden som har betydelse för det civila
försvaret i kommunen respektive regionen.
Kommunernas rapportering till länsstyrelserna
är en viktig förutsättning för att länsstyrelserna
ska kunna utöva sitt regionala områdesansvar.
En god effektivitet i den regionala sam
ordningen förutsätter dessutom samverkan
inom länet. Vid höjd beredskap ska regionerna
även avge rapporter till länsstyrelsen36.
Om en kommun eller en region har en för
totalförsvaret viktig uppgift och denna av
någon särskild anledning blir oskäligt be
tungande finns det en skyldighet för andra
kommuner och regioner att lämna hjälp.
Regeringen eller länsstyrelsen i det län där
kommunen eller regionen som ska lämna
hjälpen ligger beslutar i vilken omfattning
sådan hjälp ska ges. Om en kommun eller
en region har fått hjälp med personal får
denna svara för personalens avlöning och
andra anställningsförmåner37.
Länsstyrelserna och de s.k. bevakningsansva
riga myndigheterna har i sin tur till uppgift
34. Se 3 kap. 5 § LEH.
35. Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, prop.
2005/06:133, s. 160.
36. Se 7 § FEH.
37.Se 4 kap. 2 § LEH och 9 § FEH.

att hålla regeringen informerad om händel
seutvecklingen, tillståndet, den förväntade
utvecklingen och tillgängliga resurser inom
respektive ansvarsområde samt om vidtagna
och planerade åtgärder.
Myndigheterna ska dessutom vid förfrågan
lämna den information som behövs för att
skapa samlade lägesbilder till regeringen eller
MSB38. Under höjd beredskap ska vidare
länsstyrelserna verka för att största möjliga
försvarseffekt uppnås. I detta ingår att på oli
ka sätt samordna de civila försvarsåtgärderna
och att tillsammans med Försvarsmakten
verka för samordning inom totalförsvaret.
Sammantaget behöver kommunerna leda sin
verksamhet samt utöva sitt geografiska om
rådesansvar med förståelse för hela systemet
och den samordning som behöver ske på
lokal, regional och nationell nivå.

2.4 Folkrätt
Sverige har genom konventionsåtaganden och
s.k. sedvanerätt en skyldighet att agera i enlig
het med folkrättens regler, dvs. de internatio
nella regelverk som reglerar relationerna mellan
stater. Den humanitära rätten, även kallad
krigets lagar, är en del av folkrätten. Samhället
måste göra sin planering för höjd beredskap
med beaktande av krigets lagar, så att dessa
kan följas om det uppstår en väpnad konflikt.
Den internationella humanitära rätten syftar till
att begränsa det lidande som väpnade konflikter
orsakar för såväl civila som stridande. Till de
viktigaste traktaterna inom den internationella
humanitära rätten hör de fyra Genèvekonven
tionerna från den 12 augusti 1949 och deras
tilläggsprotokoll. Genèvekonventionerna och
tilläggsprotokollen syftar till att skydda krigens
offer och bygger på den grundläggande prin
cipen att civila, sårade och sjuka kombattanter
(stridande) samt krigsfångar och sjuk- och
själavårdspersonal ska ha ett omfattande skydd.
Sverige har tillträtt såväl konventionerna som
tilläggsprotokoll I, II och III.
38. Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
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I svensk rätt återspeglas den internationella
humanitära rätten i flera olika lagar och för
ordningar. De mest centrala bestämmelserna
återfinns i försvarets folkrättsförordning
(1990:12). Några lagar och förordningar
med relevans för kommuner och regioner
beskrivs kortfattat här nedan.
Delar av Sveriges ålägganden enligt
Genèvekonventionerna och tilläggspro
tokollen har införlivats genom att den
kommunala räddningstjänsten i 8 kap.
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
nedan LSO, ålagts ett särskilt ansvar för
att skydda och rädda civilbefolkningen
från krigets verkningar. Bestämmelserna
behandlas nedan under avsnitt 6.2.
Personal, byggnader och materiel inom civil
försvaret samt skyddsrum för civila ska kun
na identifieras. Detta sker genom det inter
nationella kännetecknet för civilförsvar, den
blå triangeln mot orangefärgad bakgrund. I
svensk rätt finns regler om skyddade känne
tecken och användningen av dessa främst i
lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i
den internationella humanitära rätten.
I den nyss nämnda lagen uppställs också
regler gällande emblemen det röda korset,
den röda halvmånen och den röda kristallen.
Under väpnade konflikter används känne
tecknen för att utmärka skyddad sjukvårds
personal samt andra motsvarande personer
och objekt så som sjuktransporter. Att anfalla
sådana anses vara krigsförbrytelser som står i
strid med den humanitära rätten.

Sverige har genom sin ratificering av
Genèvekonventionerna och tilläggsprotokol
len förbundit sig att upprätta en officiell byrå
med uppgift att lämna upplysningar m.m. rö
rande krigsfångar och andra skyddade perso
ner. Nationella bestämmelser rörande upplys
ningsbyrån finns i förordningen (1996:1475)
om skyldighet att lämna upplysningar röran
de krigsfångar och andra skyddade personer.
Den nationella upplysningsbyrån har till
uppgift att i väpnade konflikter registrera
och rapportera om de krigsfångar och civila
frihetsberövade personer som finns i Sveriges
våld. Regeringen beslutar om när byrån ska
upprättas och när dess verksamhet ska upp
höra. Svenska Röda Korset har fått i uppdrag
att bemanna och upprätta byrån. Kommuner
och regioner ska på begäran hjälpa Svenska
Röda Korset med att förbereda den nationel
la upplysningsbyråns verksamhet40.
Kommuner och regioner är enligt 6 kap.
LEH bland annat skyldiga att lämna vissa
upplysningar om krigsfångar och andra skyd
dade personer till Rekryteringsmyndigheten
eller Migrationsverket, som i sin tur vidarebe
fordrar uppgifterna till den nationella upplys
ningsbyrån41.
Kommunerna ska kunna få råd av länsstyrel
sen om hur folkrättens regler i krig och under
neutralitet ska tillämpas. Varje länsstyrelse ska
nämligen i sin krigsorganisation ha två folk
rättsliga rådgivare som bland annat har till
uppgift att ge kommunerna inom den egna
regionen sådan vägledning42.

All personal som under höjd beredskap
uteslutande har till uppgift att sörja för de
skadades och sjukas välbefinnande genom
förebyggande eller vårdande åtgärder inom
den civila eller militära hälso- och sjukvården,
tandvården eller veterinärverksamheten eller
inom den kommunala tillsynen på miljö- och
hälsoskyddsområdet har folkrättslig ställning
som sjukvårdspersonal39.
40. Se 6 kap. 2 § LEH.
41. Se 6 kap. 1 § LEH.
39. 8 § Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12).

46 Rätt person på rätt plats – kommuner

42. Se 31 § totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12).

3. Särskilda regler om kommunernas och regionernas organisation och förvaltning vid höjd beredskap

3. Särskilda regler om kommunernas
och regionernas organisation och förvaltning vid höjd beredskap
3.1 Kommunerna och
regionernas organisation
vid höjd beredskap
Det är mycket viktigt att kommunernas och
regionernas beslutandeprocesser fungerar
även under krig och krigsfara. I 15 kap 12 §
regeringsformen stadgas att kommunernas
och regionernas beslutanderätt, för det fall
Sverige är i krig eller krigsfara eller om det
råder sådana extraordinära förhållanden som
är föranledda av krig eller av krigsfara som
riket har befunnit sig i, utövas på det sätt som
anges i lag.
I Kommunallagen (2017:725), nedan KL,
finns inga särskilda regler om kommunerna
och regionernas organisation och verksamhet
under krig eller krigsfara. Bestämmelser om
kommunernas och regionernas organisa
tion under dessa förhållanden finns istället
i förfarandelagen43. I 5 – 10 §§ förfarande
lagen finns bestämmelser som specifikt rör
kommuner och regioner. I lagen avses med
begreppet kommunerna även regionerna44.
Bestämmelserna i förfarandelagen blir direkt
tillämpliga om Sverige är i krig. Vid krigsfara,
eller om det råder utomordentliga förhållan
den som är föranledda av krig eller av krigs
fara, får regeringen föreskriva att lagen helt
eller delvis ska tillämpas från den tidpunkt
som regeringen bestämmer45. Regeringen
har i 13 § FTH föreskrivit att förfarandela
gen vid beredskapslarm per automatik ska

bli tillämplig i sin helhet. Ett regeringsbeslut
om att höja beredskapen ska inom en månad
från utfärdandet underställas Riksdagen. Om
detta inte görs eller om Riksdagen inte god
känner föreskriften inom två månader från
den dag då underställningen skedde, upphör
föreskriften att gälla.
Om förhållandena ändras och det inte längre
råder krigsfara eller utomordentliga förhål
landen föranledda av krig ska regeringen
föreskriva om att bestämmelserna i lagen inte
ska tillämpas46. Övergångsbestämmelser finns
i 38 § förfarandelagen.
Under den tid bestämmelserna i förfarandela
gen ska tillämpas får dessa företräde framför
andra avvikande bestämmelser i lag eller
författning47. Det innebär bland annat att
kommunallagen, i den mån det behövs, kan
åsidosättas vid krig eller krigsfara. Utgångs
punkten är dock att den fredstida beslutande
processen i kommuner och regioner så långt
som möjligt ska bibehållas48.
Det finns särskilda regler i förfarandelagen
som ska tillgodose behovet av snabba beslut
i kritiska situationer. I de lägen där beslut av
fullmäktige inte kan avvaktas får styrelsen,
med vissa undantag, besluta i fullmäktiges
ställe49. Ordföranden i styrelsen eller en
nämnd kan ensam fatta beslut i brådskande
ärenden av synnerlig vikt50. I lagen finns ock
46. Se 3 § förfarandelagen.
47. Se 2 § förfarandelagen.

43. Se hänvisning i 3 kap. 13 § KL.

48. Regeringens proposition 1987/88:6 om de offentliga
organens verksamhet vid krig eller krigsfara s. 42 f.

44. Se 5 § förfarandelagen.

49.Se 7 § förfarandelagen.

45. Se 2 § förfarandelagen.

50. Se 9 § förfarandelagen.
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så bestämmelser om att färre antal ledamöter
krävs för att fullmäktige och styrelsen ska
vara beslutsföra än vad som i fredstid gäller
enligt kommunallagen51.
Av 9 kap. 21 § KL framgår att en gemensam
nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det
enligt lag eller annan författning ska finnas
en eller flera nämnder i varje kommun eller
region. Av samma paragraf framgår dock
att sådana uppgifter som kommun- eller
regionsstyrelsen enligt LEH har vid höjd
beredskap inte får fullgöras av en sådan
gemensam nämnd.
Vid höjd beredskap finns det vidare särskilda
regler kring val. I förfarandelagen bemyn
digas regeringen att föreskriva om senare
läggning av kommunal- och regionval52. Om
val inte har hållits ska tidigare innehavare
av uppdrag kvarstå till dess att någon annan
har valts och tillträtt uppdraget53. Regeringen
kan också föreskriva att fler suppleanter ska
utses än som annars är föreskrivet samt att
tid för sammanträde, förrättning eller fullgö
rande av någon annan uppgift ska ändras54.
Särskilda regler om suppleanter finns i 14 §
förordningen (1988:1215) om förfarandet
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter
na och domstolarna under krig eller krigsfara
m.m., nedan förfarandeförordningen.
I 15 kap. 9 § 3 st. regeringsformen står
stadgat att kommunal- och regionval inte får
hållas på ockuperat område.

melser i annan lag eller förordning55. Vissa
särskilda regler om ärendehandläggningen
vid krig eller krigsfara finns i förfarandelagen.
För att kommuner och regioner i händelse
av krig eller krigsfara ska kunna prioritera
det som är viktigast stadgas det i 29 § förfa
randelagen att ärenden ska handläggas i den
turordning som krävs av hänsyn till allmänna
intressen. Ärenden som är av betydelse för
totalförsvaret ska ges särskilt företräde.
För att handläggningen ska kunna ske så
snabbt som möjligt får ärenden i vissa fall
utredas på annat lämpligt sätt än vad som
är föreskrivet. Om det i en lag eller annan
författning i fråga om förvaltningsärenden
av visst slag har föreskrivits att en myndig
het ska höras eller att någon annan särskild
utredning ska införskaffas och det är förenat
med väsentliga olägenheter att låta utreda ett
ärende på detta sätt, får ärendet utredas på
något annat lämpligt sätt. Kommuner och
regioner får själva avgöra på vilket sätt utred
ningen i så fall lämpligen ska ske56. Denna
bestämmelse medger inte avsteg från förvalt
ningslagens regler utan tar sikte på särskilda
föreskrifter i specialförfattning om ordningen
för utredningen. Bestämmelsen medför inte
heller att avsteg kan göras från krav på att
vissa förhållanden ska vara utredda för att ett
ärende ska få avgöras57.

Förvaltningslagen (2017:900) ska, även under
krigsförhållanden, tillämpas vid handläggning
av ärenden hos kommuner och regioner, i
den mån det inte finns avvikande bestäm

Som huvudregel gäller att handläggningen
av ärenden som innefattar myndighetsut
övning mot enskilda ska skjutas upp om en
part inte har möjlighet att bevaka sin rätt
eller om det finns något annat hinder för
utredningen på grund av krigsförhållanden.
Kan ärendet utredas tillfredsställande, får det
dock handläggas och avgöras, om det är av
synnerlig vikt för en part att ärendet avgörs
eller om det föreligger andra särskilda skäl58.

51. Se 6 § och 8 §§ förfarandelagen.

55. Se 4 § förvaltningslagen.

3.2 Särskilda förvaltningsrättsliga regler

52. Se 30 § förfarandelagen.
53. Se 37 § förfarandelagen.
54. Se 31 § förfarandelagen.

56. Se 15 § förfarandelagen.
57. Prop. 1987/88:6 om de offentliga organens verksamhet
vid krig eller krigsfara, s. 58 f.
58. Se 16 § förfarandelagen.
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Regeringen har i 14 § förfarandelagen bemyn
digats att föreskriva att statliga förvaltnings
myndigheters beslut inte får överklagas. Någon
motsvarande bestämmelse finns inte avseende
kommun- och regionsbeslut. Det finns inte
heller några särskilda regler vad gäller kommun
medlemmars möjlighet att få kommunens eller
regionens beslut laglighetsprövade i enlighet med
13 kap. kommunallagen.59 Kommunernas och re
gionernas beslut är under höjd beredskap således
överklagbara i samma utsträckning som i fredstid.
Regeringen har möjlighet att föreskriva om en
generell förlängning av tiden för överklagande
och omprövning av ärenden. Detsamma gäller
tidsfrister för anhängiggörande av talan hos dom
stol, ansökningar m.m. Vid krigsutbrott förlängs
sådana tidsfrister automatiskt med tre veckor om
regeringen inte beslutar något annat60. Om en
överklagandehandling kommer in för sent ska
handlingen i vissa fall p.g.a. krigsförhållandena
ändå anses ha kommit in i rätt tid61. Förfarandela
gen och förfarandeförordningen innehåller också
vissa specialbestämmelser rörande återställande
av försutten tid62.
I 36 § förfarandelagen och 17 § förfarandeförord
ningen finns bestämmelser om delgivning med
den som tjänstgör inom Försvarsmakten. Reger
ingen har i samma bestämmelse bemyndigats att
besluta om ytterligare avvikelser från de allmänna
bestämmelserna om delgivning i delgivningsla
gen (2010:1932).

59. Prop. 1987/88:6 om de offentliga organens verksamhet
vid krig eller krigsfara s. 46 och 55.
60. Se 32 § förfarandelagen.
61. Se 33 § förfarandelagen.
62. Se 34-35 §§ förfarandelagen och 15-16§§ förfarandeförordningen.
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4. Personal och arbetsrätt
4.1 Totalförsvarsplikt och
krigsplacering
Av 1 kap. 2 § lagen (1994:1809) om total
försvarsplikt följer att alla mellan 16 och 70
år som är svenska medborgare, eller annars
är bosatta här, kan förpliktigas att tjänstgöra
inom totalförsvaret. Tjänstgöring kan ske som
värnpliktig, civilpliktig eller genom allmän
tjänsteplikt.
• Värnplikt fullgörs inom Försvarsmakten.
• Regeringen föreskriver om i vilka
verksamheter civilplikt ska genomföras,
vilket kan vara såväl inom det militära
som det civila försvaret. Civilplikten är
dock för tillfället vilande.
• Allmän tjänsteplikt fullgörs genom att
den tjänstepliktige kvarstår i sitt uppdrag,
tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgö
ring i totalförsvaret eller utför arbete som
anvisats av den myndighet som regering
en bestämmer63. Alla som är totalför
svarspliktiga, förutom värnpliktiga och
civilpliktiga, kan tas i anspråk med allmän
tjänsteplikt64. Regeringen kan föreskriva
om allmän tjänsteplikt när det råder höjd
beredskap65. Beredskapslarm innebär att
det har beslutats om allmän tjänsteplikt66.
Krigsplacering av personal är ett organisatoriskt
beslut i syfte att förbereda en myndighet eller
annan organisation för att kunna fullgöra sina
uppgifter under höjd beredskap och krig.
63. Se 6 kap. 2 § lagen om totalförsvarsplikt.

Formerna för krigsplacering av värnpliktiga
och civilpliktiga anges i 3 kap. lagen om total
försvarsplikt. Kommuner och regioner får göra
framställningar till Rekryteringsmyndigheten
om att myndigheten ska besluta om krigsplace
ring för civilpliktiga, som framgår ovan är dock
civilplikten vilande för tillfället67. Kommuner
och regioner har vidare vissa informations- och
uppgiftsskyldigheter inom ramen för Rekry
teringsmyndighetens krigsplacering av värn
pliktiga och civilpliktiga. De ska bland annat
lämna de uppgifter om en totalförsvarspliktigs
hälsotillstånd och personliga förhållanden som
Rekryteringsmyndigheten behöver för att be
döma den enskildes möjlighet att fullgöra värn
plikt eller civilplikt68. Vidare kan en kommun,
efter beslut från Rekryteringsmyndigheten,
komma att ansvara för prövningen av avbrott
i värnplikt eller civilplikt69.
Som nämnts ovan under avsnittet om kom
munerna och regionernas organisation vid
höjd beredskap ska varje kommun och region
planlägga vilken personal som ska tjänstgöra
i deras krigsorganisation70. Av det följer att
kommunerna och regionerna ska besluta om
krigsplacering i sina respektive verksamhe
ter. Ett sådant beslut om krigsplacering har
ingen omedelbar rättsverkan och medför i
sig inga skyldigheter för den enskilde. Plikten

67. Se 3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
68. Se 2 kap. 4 § lagen om totalförsvarsplikt. Ytterligare informations- och uppgiftsskyldigheter inom ramen för krigsplaceringsplaneringen framgår bl.a. av 3 kap. 5, 9, 14 och 14 a §§
förordningen om totalförsvarsplikt.

65. Se 6 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt.

69. Se 5 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt. Enligt 11 kap.
2 § i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets föreskrifter om
totalförsvarsplikt (TRMFS 2017:1) har utbildningsansvariga
myndigheter bemyndigats att besluta om sådant avbrott,
vilket idag endast är Försvarsmakten.

66. Se 14 § första stycket FTH.

70. Se 4 § FEH.

64. Se 6 kap. 3 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
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4. Personal och arbetsrätt

att tjänstgöra i enlighet med krigsplaceringen
inträder först när det råder höjd beredskap
och regeringen har föreskrivit om allmän
tjänsteplikt eller vid beredskapslarm71.
Alla som är totalförsvarspliktiga, förutom
värnpliktiga och civilpliktiga, kan tas i anspråk
med allmän tjänsteplikt i en viss verksam
het även om de inte är krigsplacerade sedan
tidigare. Krigsplaceringen av personal som kan
komma att omfattas av allmän tjänsteplikt är
dock ett viktigt planeringsverktyg för de myn
digheter och andra organisationer som har
uppgifter inom totalförsvaret. I MSB:s vägled
ningar för krigsorganisation och krigsplacering
i kommuner och regioner utvecklas hur krigs
placeringen hos dessa aktörer kan ske72.
Myndigheter med uppgifter inom totalförsva
ret, däribland kommuner och regioner, har
enligt förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet möjlighet att ingå avtal
med personer som tillhör en frivillig för
svarsorganisation om att de ska tjänstgöra i
totalförsvaret 73. Denna möjlighet ska nyttjas
vid behov och sådan personal ska krigsplace
ras74. Ett sådant avtal medför att den frivilliga
personalen omfattas av ett eventuellt beslut
om allmän tjänsteplikt för verksamheten.

4.2 Arbetsrätten under
höjd beredskap
Som utgångspunkt gäller den arbetsrättsliga
regleringen som vanligt vid höjd beredskap.
Vid högsta beredskap, dvs. om Sverige är i
krig, ska dock den arbetsrättsliga beredskaps
lagen (1987:1262) tillämpas. Den arbetsrätts
liga beredskapslagens bestämmelser gäller
även vid skärpt beredskap om regeringen
föreskriver om det. Lagen blir vidare direkt
tillämplig i sin helhet vid beredskapslarm75.

Den arbetsrättsliga beredskapslagen innehåll
er bestämmelser om arbetsrätten vid höjd
beredskap och vilka bestämmelser i ordinarie
arbetsrättslig reglering som inte ska tillämpas
i sådana situationer.
I anslutning till den arbetsrättsliga beredskaps
lagen finns det ett centralt kollektivavtal för
krigs- och beredskapstillstånd gällande kom
mun- och regionanställda. Kollektivavtalet
innehåller bland annat bestämmelser om
arbetstid, semester, lön och förhandlings
ordningar i rättstvister.
I 3 § förfarandeförordningen ges kommuna
la beslutande församlingar och kommunala
förvaltningsmyndigheter bemyndigande att
i särskilda fall besluta att kommunala tjäns
temän ska tjänstgöra i andra tjänster eller
uppdrag hos kommunen.
Vid krigsförhållanden kan vidare vissa bestäm
melser om arbetstid i arbetstidslagen (1982:673)
förändras om regeringen beslutar detta76.
I sammanhanget ska nämnas att regeringen,
vid höjd beredskap, kan aktivera bestämmel
ser om förbud mot privat arbetsförmedling
samt arbetsförmedlingstvång vid höjd bered
skap i lagen (1994:2077) om arbetsförmed
lingstvång. Det förutsätter att sådana åtgärder
är nödvändiga för att verksamhet som är av
särskild betydelse för totalförsvaret ska kunna
upprätthållas77. Med arbetsförmedlingstvång
avses att arbetsgivare som utgångspunkt inte
får anställa arbetsgivare som inte har anvisats
av en offentlig arbetsförmedling. Den som
inte följer reglerna om förbud mot privat ar
betsförmedling eller arbetsförmedlingstvång
riskerar böter eller fängelse78.

71. Vid beredskapslarm ska den som har krigsplacerats
omedelbart inställa sig till tjänstgöring i enlighet med sin
krigsplacering, se 15 § FTH.
72. Rätt person på rätt plats – kommuner. Vägledning för
krigsorganisation och krigsplacering, Rätt person på rätt plats –
regioner. Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering.
73. Se 2 § förordningen om frivillig försvarsverksamhet.
74. Se 3 § förordningen om frivillig försvarsverksamhet.
75. Se 13 § FTH.

76. Se 4 § arbetstidsförordningen (1982:901).
77. Se 1 – 3 §§ lagen om arbetsförmedlingstvång.
78. Se 6 § lagen om arbetsförmedlingstvång.
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5. Särskilt kommunalt ansvar inför
och vid höjd beredskap
5.1 Befolkningsskydd
I dagsläget finns det ingen juridisk definition
av begreppet befolkningsskydd. Det kan dock,
mot bakgrund av hur det definierats i numera
upphävd lagstiftning och i vilka sammanhang
begreppet förekommer idag, beskrivas som
åtgärder för att skydda befolkningen och civil
egendom mot krigets verkningar, bland annat
utrymning, inkvartering och tillhandhållande
av skyddsrum. Bestämmelser om befolknings
skydd finns idag i ett antal olika lagar som, i
den mån de avser kommuner och/eller regio
ner, kommer beskrivas nedan.
I lagen (2006:546) om utrymning och in
kvartering m.m. under höjd beredskap finns
bestämmelser som gäller kommunernas
och regionernas uppgifter inom ramen för
befolkningsskyddet. Enligt denna lag ska ett
område som utsätts för stridshandlingar eller
kan antas bli utsatt för sådana handlingar ut
rymmas om det är nödvändigt för att skydda
befolkningen. Utrymning ska också ske om
det behöver vidtas militära åtgärder i området
som inte kan vidtas utan utrymning79. Det är
länsstyrelserna som beslutar om utrymning
av områden inom det egna länet samt om
formerna för utrymningen80. Kommuner och
regioner har i sin tur en skyldighet att ta hand
om de som omfattas av ett utrymningsbeslut.
Det framgår av sektorsspecifika lagar, bland
annat socialtjänstlagen (2001:453) och hälsooch sjukvårdslagen (2017:30). I lagen om
utrymning och inkvartering finns det vidare

särskilda bestämmelser om kommuner och
regioners roller vid utrymning. Kommuner
och regioner som befolkningen lämnar på
grund av utrymning ska i skälig omfattning
bistå de kommuner och regioner som får ta
emot utrymd befolkning81. I förordningen
(2006:639) om utrymning och inkvartering
finns bestämmelser om avlöning till personal
i sådana situationer82.
Kommuner har, enligt 3 kap. lagen om
utrymning och inkvartering, en möjlighet
att ålägga den som innehar en byggnad eller
bostadslägenhet att upplåta sin bostad till den
som behöver boende på grund av utrymning.
I samma lag framgår hur ett sådant beslut
får meddelas och hur ersättning ska ges för
inkvarteringen83.
MSB är den myndighet som beslutar om be
hovet av skyddsrum och inom vilka områden
inom landets kommuner som skyddsrum
ska vara belägna84. Kommunerna ska, enligt
lagen (2006:545) om skyddsrum, bistå MSB
i det arbetet genom att lämna upplysningar
om planer för byggverksamhet i kommunen
och om andra förhållanden av betydelse för
myndighetens beslut i frågor om byggande av
skyddsrum85. Om ett tekniskt samråd enligt
plan- och bygglagen (2010:900) avser en
befintlig byggnad som innehåller ett skydds
81. Se 2 kap. 5 § lagen om utrymning och inkvartering m.m.
vid höjd beredskap.
82. Se 6 § i förordningen om utrymning och inkvartering m.m.
vid höjd beredskap.

79. Se 2 kap. 1 § lagen om utrymning och inkvartering m.m.
vid höjd beredskap.
80. Se 3 § förordningen om (2006:639) om utrymning och
inkvartering.
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83. Se 3 kap. 1 och 3 – 6 §§ lagen om utrymning och inkvartering m.m. vid höjd beredskap.
84. Se 1 kap. 2 § förordningen (2006:638) om skyddsrum.
85. Se 3 kap. 1 § andra stycket lagen om skyddsrum.

5. Särskilt kommunalt ansvar inför och vid höjd beredskap

rum, ska byggnadsnämnden ge MSB tillfälle
att yttra sig86.
I LSO finns det bestämmelser om kommunal
räddningstjänst och de åtgärder som ska vid
tas inför och vid höjd beredskap inom ramen
för sådan räddningstjänst, dessa bestämmel
ser behandlas nedan under avsnitt 6.2.

5.2 Försörjningsberedskap
Kommunerna ansvarar, enligt 3 kap. 3 § LEH,
för den lokala kristidsverksamheten. Det
innebär att kommunerna ska vidta de åtgär
der som behövs för försörjning med nödvän
diga varor, medverka vid allmän prisreglering
och ransonering samt medverka i övrigt vid
genomförandet av åtgärder som är viktiga för
landets försörjning. Dessa åtgärder aktualise
ras vid höjd beredskap eller när ransonerings
lagen i annat fall ska tillämpas.
I FEH utvecklas vad som ingår i den lokala
kristidsverksamheten. Där anges bland annat
att kommunerna ska bistå statliga myndig
heter i den mån det behövs för att trygga
befolkningens försörjning med nödvändiga
varor, dela ut ransoneringsbevis och andra
av myndigheter utfärdade inköpstillstånd
samt sprida kunskap om medel att lindra och
undvika svårigheter i kristider87.
Vid krig blir förfogandelagen (1978:262)
tillämplig88. Regeringen kan även föreskriva
att förfogandelagen ska tillämpas vid
andra situationer, till exempel vid krigsfara
eller om det är nödvändigt med hänsyn
till försvarsberedskapen att inkalla total
försvarspliktiga till tjänstgöring89. Vid
beredskapslarm blir lagen direkt tillämplig
i sin helhet90. För förberedelse till
förfogande enligt förfogandelagen finns det
bestämmelser i förordningen (1992:391) om

uttagning av egendom för totalförsvarets
behov. Enligt denna förordning kan bland
annat mark, byggnader och fartyg uttas
för framtida förfoganden med stöd av
förfogandelagen91. Vid beredskapslarm ska
egendom som uttagits enligt förordningen
omedelbart tillhandahållas i enlighet med
tidigare beslut92.
Genom förfogandelagen och förfogandeför
ordningen (1978:558) ges staten, kommu
ner och regioner rätt att förfoga över annans
egendom för att tillgodose totalförsvaret eller
folkförsörjningen93. Kommuner och regioner
får besluta om förfogande av annan egendom
än transportmedel, fastigheter och radioanlägg
ningar94. Hur ett förfogande får gå till och vem
som har företräde till egendom är reglerat i
förfogandelagen och förfogandeförordningen.
Vid krig och vid beredskapslarm blir även
ransoneringslagen och prisregleringslagen
(1989:978) tillämpliga95. I ransoneringsla
gen finns bestämmelser om regleringen av
handel vid höjd beredskap (ransonering). I
prisregleringslagen finns bestämmelser om
prissättningen av varor, tjänster och vissa
nyttjanderätter. Regeringen kan föreskriva
att ransoneringslagens och prisreglerings
lagens bestämmelser ska gälla även i andra
situationer än krig, till exempel vid krigsfa
ra. För ransoneringslagen finns en särskild
möjlighet för regeringen att föreskriva om
dess tillämpning när det på grund av en
utomordentlig händelse föreligger knapphet
eller betydande fara för knapphet inom riket
på förnödenheter av vikt för totalförsvaret
eller folkförsörjningen96. För prisreglerings
lagen finns motsvarande möjlighet vid
risk för allvarlig prisstegring på varor eller

91. Se 1 § förordningen om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.
86. Se 3 kap. 5 § lagen om skyddsrum.
87. Se 8 § FEH.
88. Se 1 § ransoneringslagen.

92. Se 15 § FTH.
93. Se 4 och 7 §§ förfogandelagen.
94. Se 2 § förfogandeförordningen.

89. Se 2 § förfogandelagen.

95. Se 1 § ransoneringslagen, 6 § prisregleringslagen och 13
§ FTH.

90. Se 13 § FTH.

96. Se 2 § ransoneringslagen.
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hyror97. Kommunerna och regionerna har
inga särskilda uppgifter enligt ransonerings
lagen och prisregleringslagen. Av LEH och
FEH framgår det dock att kommunerna ska
medverka i ransoneringsverksamhet och vid
prisreglering, samt i övrigt i genomförandet
av åtgärder som är viktiga för landets försörj
ning98, bland annat genom att hjälpa till vid
inventering och förvaring av förnödenheter
samt dela ut ransoneringsbevis99. Även om
kommunerna inte har något huvudsakligt
ansvar vad gäller ransonering har kommunen
enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret
för att enskilda som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp som de behöver. Det
gäller som utgångspunkt även under höjd
beredskap.
Regeringen har, enligt lagen (1957:684) om
betalningsväsendet under krigsförhållanden,
en viss föreskriftsrätt vad gäller möjliga be
talningsformer under krig eller krigsfara eller
om det råder sådana utomordentliga förhål
landen som är föranledda av att det är krig
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige
har varit i krig eller krigsfara. Regeringen kan
bland annat föreskriva om att Riksbanken ska
vara skyldig att lösa in vissa utbetalningskort
som utfärdats av en region eller kommun och
att sådana kort ska tas emot som betalning
till statliga myndigheter100.

(1997:288) ställer till exempel upp krav på be
redskapsåtgärder inom elsektorn för aktörer
som bedriver produktion av el, handel med
el eller överföring av el101. Vidare framgår av
lagen (2003:389) om elektronisk kommunika
tion att den som tillhandahåller elektroniska
kommunikationsnät eller sådana kommunika
tionstjänster av särskild betydelse från allmän
synpunkt får förpliktigas att beakta totalför
svarets behov under höjd beredskap102.
I lagen (1982:1004) om skyldighet för näring
sidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl.
att delta i totalförsvarsplaneringen framgår
skyldigheter för dessa aktörer att delta i i
totalförsvarsplaneringen på begäran från en
s.k. totalförsvarsmyndighet103. Skyldigheterna
gäller inte statliga eller kommunala myndig
heter104. Kommunala bolag omfattas dock
av bestämmelserna i lagen. Av förordningen
(1982:1005) om skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i
totalförsvarsplaneringen framgår bland annat
att länsstyrelserna, i egenskap av totalförsvars
myndighet, kan begära medverkan och eller
upplysningar från de aktörer som omfattas av
lagen105. Kommunernas eventuella beroenden
till till exempel privata näringsidkare inom
ramen för totalförsvaret kan därför tillvaratas
inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag.

I sammanhanget kan det nämnas att en
fungerande försörjningsberedskap bygger
på att kommunerna och regionerna planerar
för sina behov i de situationer som de ovan
nämnda bestämmelserna om kristidsverk
samhet aktiveras.
I den mån kommuner och regioner bedriver
verksamhet som är kritisk för samhällets in
frastruktur behöver de även följa de särskilda
beredskapsregler som gäller generellt för så
dana verksamhetsutövare. Elberedskapslagen
97. Se 7 – 9 §§ prisregleringslagen.
98. Se 3 kap. 3 § LEH.
99. Se 8 § FEH.
100. Se 1 och 4 §§ lagen om betalningsväsendet under
krigsförhållanden.
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101. Se 1 § elberedskapslagen.
102. Se 1 kap. 9 § lagen om elektronisk kommunikation samt
6 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.
103. I förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen framgår vilka totalförsvarsmyndigheter som
har möjlighet att påkalla deltagande enligt den aktuella lagen
samt under vilka former det kan ske.
104. Se 1 § andra stycket lagen om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen.
105. Se 1 § förordningen om skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen.
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6. De kommunala och regionala
sektorerna vid höjd beredskap
6.1 Särskild reglering

6.2 Räddningstjänsten

Som framgår ovan är utgångspunkten att
den aktör som har ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden, om inget annat
reglerats, också har ansvaret vid höjd bered
skap och i krig106.

Kommunens förmåga att genomföra rädd
ningsinsatser är central för skyddet av
civilbefolkningen och civil egendom under
höjd beredskap. I 8 kap. LSO finns särskilda
bestämmelser som rör räddningstjänstens
verksamhet under höjd beredskap.

Inom de flesta kommunala och regionala
sektorerna saknas särreglering för krigsför
hållanden. Det innebär att kommuner och re
gioner under höjd beredskap generellt har att
förhålla sig till de författningar som normalt
sett reglerar deras verksamhetsområden.
Särskilda bestämmelser finns rörande rädd
ningstjänsten och skolväsendet vid höjd
beredskap (se avsnitt 6.2 och 6.3 här nedan).
Inom vissa andra sakområden har regeringen
getts en möjlighet att särreglera verksamhe
ter. Exempelvis är regeringen enligt 6 kap. 1
§ hälso- och sjukvårdslagen bemyndigad att
meddela särskilda föreskrifter om hälso- och
sjukvården i krig, vid krigsfara eller under
sådana utomordentliga förhållanden som är
föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig
eller krigsfara. Liknande bemyndiganden
för regeringen att meddela särskilda före
skrifter finns i 3 kap. 19 § patientdatalagen
(2008:355), 16 kap. 9 § socialtjänstlagen,
25 § lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. och 16 kap. 14 § plan- och
bygglagen.

106. Motståndskraft s. 88.

Av LSO framgår att krigsplacerad personal
som inkallas för fullgörande av civilplikt
vid kommunens räddningstjänst ska ingå i
räddningstjänstorganisationen107. De som
tjänstgör i den kommunala organisationen
för räddningstjänst och annan personal som
på anmodan av en räddningsledare deltar i
räddningstjänst har enligt 6 § totalförsvarets
folkrättsförordning särskild status som civil
försvarspersonal.
Den kommunala räddningstjänstens ansvars
område utökas under höjd beredskap. I syfte
att skydda och rädda befolkningen och civil
egendom från verkningar av krig ansvarar
räddningstjänsten då även för upptäckande,
utmärkning och röjning av farliga områden,
indikering, sanering och andra åtgärder för
skydd mot kärnvapen och kemiska strids
medel samt kompletterande åtgärder som
är nödvändiga för att denna verksamhet ska
kunna fullgöras. Personal inom kommunens
organisation för räddningstjänst har under
höjd beredskap också i uppgift att delta i
åtgärder för första hjälenp åt och transport
av skadade samt för befolkningsskydd. De

107. Se 8 kap. 1 § LSO.
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bestämmelser som gäller för verksamheten
under ordinära förhållanden gäller också när
räddningstjänsten utför uppgifter enligt ovan108.
Regeringen är under krigsförhållanden
bemyndigad att meddela föreskrifter som
avviker från LSO om det är av betydelse
för totalförsvaret eller om det behövs för
räddningstjänsten eller för att sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen ska kunna
genomföras109. Regeringen får också besluta
att personal inom en kommuns organisation
för räddningstjänst får tas i anspråk för upp
gifter som inte rör den egna kommunen110.
En länsstyrelse har på samma sätt rätt att
besluta om anspråkstagande av räddnings
tjänstens personal för omfördelning mellan
kommunerna inom det egna länet111. Om
personal har tagits i anspråk har kommunen
rätt till statlig ersättning. Sådan ersättning
utbetalas av MSB112.
Kommunerna ska redovisa vilken förmåga
den kommunala räddningstjänsten har under
höjd beredskap i sitt handlingsprogram för
räddningstjänst113.
I vägtrafikförordningen (1995:137) för den
kommunala organisationen för räddnings
tjänst under utbildning och höjd beredskap
finns en rad särskilda bestämmelser om
fordon och trafik med fordon som an
vänds av den kommunala organisationen
för räddningstjänst under höjd beredskap.
I förordningen ges kommunen bland annat
rätt att meddela lokala trafikföreskrifter om
det behövs för att genomföra räddningsin
satser under höjd beredskap114. Förordningen
innehåller också särskilda bestämmelser om
krav på räddningstjänstens fordon och be
108. Se 8 kap. 2§ LSO.
109. Se 8 kap. 3 § LSO.
110. Se 8 kap. 4 § LSO.
111. Se 8 kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor, FSO.
112. Se 8 kap. 4 § LSO och FSO.
113. Se 3 kap. 8 § LSO.
114. Se 14 § vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning
och höjd beredskap.
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hörighet för räddningstjänstpersonal att köra
vissa motorfordon under höjd beredskap115.

6.3 Skolväsendet
Förordningen (1991:1195) om skolväsendet
under krig och vid krigsfara m.m., nedan
skolväsendeförordningen, innehåller be
stämmelser om verksamheten inom den del
av skolväsendet som en kommun eller en
region är huvudman för116. Bestämmelserna
i 3-11, 15 och 16 §§ förordningen, som rör
skolverksamheten under krig och vid krigs
fara, ska tillämpas om regeringen beslutar
det. Vid beredskapslarm blir förordningen
per automatik tillämplig i din helhet117.
Kommunen ansvarar för att alla skolpliktiga
barn som vistas där får föreskriven grund
skoleutbildning118. Huvudmannen får göra
sådana jämkningar i timplaner och kurspla
ner för grundskolan och grundsärskolan
som kan behövas för att utbildningen ska
kunna bedrivas även under höjd bered
skap119.
En region som är huvudman för utbildning
i gymnasiesärskolan har möjlighet att dele
gera uppgifter till den kommun där skolen
heten är belägen. Kommunen får besluta att
verksamheten vid en eller flera skolenheter
inom grundsärskolan ska läggas ned120.
Kommunen får också besluta att skolplik
tiga elever i grundsärskolan istället ska full
göra sin skolgång i kommunens grundskola.
Huvudmannen för grundsärskolan ska se
till att eleverna får den tillsyn och vård de
behöver, antingen hos sina vårdnadshavare
genom regionen, de kommunala myndig
heterna eller andra myndigheters försorg.121

115. Se 18-19 §§ vägtrafikförordningen (1995:137) för den
kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap.
116. Se 1 § skolväsendeförordningen.
117. Se 13 § FTH.
118. Se 3 § skolväsendeförordningen.
119. Se 4 § skolväsendeförordningen.
120. Se 5 § skolväsendeförordningen.
121. Se 7 § skolväsendeförordningen.
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Utbildningen i gymnasiesärskolan ska
fortsätta att bedrivas i den utsträckning som
förhållandena medger.122
Vårdutbildningar ska särskilt prioriteras.
I fråga om utbildning inom vårdområden
i gymnasieskola och kommunal vuxenut
bildning ska huvudmannen så långt möjligt
och med beaktande av växlande behov av
specialiseringar fortsätta att bedriva den
reguljära utbildningen och också tillgodose
behov av avkortad utbildning, bland annat
för vårdutbildade som en längre tid inte
varit verksamma inom sitt vårdyrke.123 I
övrigt ska regionerna och kommunerna
fortsätta att bedriva utbildning i den ut
sträckning förhållandena medger det.124
Kommuner och regioner ska vid behov
göra prioriteringar i fråga om personal,
lokaler med mera. Grundskoleverksam
heten är prioriterad framför annan skol
verksamhet. Om personal, lokaler och
utrustning för en kommuns gymnasieskola,
kommunala vuxenutbildning eller särskilda
utbildning för vuxna behövs för grund
skolans verksamhet, ska kommunen helt
eller delvis lägga ned gymnasieskolan, den
kommunala vuxenutbildningen eller den
särskilda utbildningen för vuxna och i stäl
let använda resurserna för grundskolan.125
Länsstyrelsen har också möjlighet att, efter
framställan av Arbetsförmedlingen, beslu
ta om att sådan utbildning ska läggas ned
till förmån för arbetsmarknadsutbildning
eller annan utbildning inom ramen för ett
arbetsmarknadspolitiskt program. Utbild
ning inom vårdområdet får inte läggas ned.
Ett sådant beslut gäller framför ett beslut
av huvudmannen enligt 10 § skolväsen
deförordningen. Länsstyrelsens beslut är
enligt 16 § skolväsendeförordningen inte
överklagbart.

122. Se 6 § skolväsendeförordningen.
123. Se 8 § skolväsendeförordningen.
124. Se 9 § skolväsendeförordningen.
125. Se 10 § skolväsendeförordningen.
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7. Säkerhetsskydd och
sekretess m.m.
7.1 Offentlighet och
sekretess
Den grundlagsreglerade offentlighets
principen, som bland annat medför att
kommuner och regioner har en skyldighet
gentemot allmänheten att på begäran
lämna ut allmänna handlingar, gäller så väl
under fredsförhållanden som under höjd
beredskap.126
Kommuner och regioner har vid regist
rering, utlämnande och övrig hantering
av allmänna handlingar att förhålla sig till
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), nedan OSL. Vissa sekretess
bestämmelser i OSL har en stark koppling
till kommuner och regioners arbete med
civilt försvar.
I 38 kap. OSL finns vissa sekretessbestäm
melser till skydd för enskilda i verksamhet
som rör totalförsvar och krisberedskap.
Sekretess kan bland annat gälla för vissa
uppgifter om enskilda i kommuner och re
gioners verksamhet som avser beredskap
för extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap enligt LEH och planering
enligt förfogandelagen.127
I OSL finns även sekretessbestämmelser till
skydd för allmänna intressen. Av särskild
vikt är försvarssekretessen i 15 kap. 2 § OSL,

126. Offentlighetsprincipen framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).
127. Se 38 kap. 7 § OSL.
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enligt vilken sekretess gäller för uppgifter
som rör verksamhet för att försvara landet
eller planläggning eller annan förberedelse av
sådan verksamhet eller som i övrigt rör to
talförsvaret, om det kan antas att det skadar
landets försvar eller på annat sätt vållar fara
för Sveriges säkerhet om uppgiften röjs. En
annan i sammanhanget relevant bestämmelse
är 18 kap. 13 § OSL. Enligt denna bestäm
melse gäller sekretess för uppgift som hänför
sig till en myndighets verksamhet som består i
risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida
krissituationer, planering och förberedelser in
för sådana situationer eller hantering av sådana
situationer, om det kan antas att det allmännas
möjligheter att förebygga och hantera fredsti
da kriser motverkas om uppgiften röjs.
Det finns inga sekretessbestämmelser som
enbart är avsedda att aktualiseras vid en be
redskapshöjning. Det är dock sannolikt att ett
ökat antal uppgifter, i händelse av krig eller
krigsfara, skulle anses skyddsvärda, framför
allt med hänvisning till Sveriges säkerhet.
En höjning av beredskapen medför inte
heller några rättsliga förändringar avseende
kommun- och regionanställdas yttrande och
meddelarfrihet enligt tryckfrihetsförord
ningen och yttrandefrihetsgrundlagen.128
En långtgående tystnadsplikt gäller dock
alltid för de som deltar eller har deltagit i en
kommuns eller en regions beredskapsförbe
redelser. Den som deltagit i sådan verksam
het får inte obehörigen röja eller utnyttja vad
128. Se 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).
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han eller hon har fått veta om förhållanden
av betydelse för att förebygga och hantera
fredstida kriser, förhållanden av betydelse
för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet
i övrigt, en enskild persons ekonomiska
förhållanden, eller ett företags affärs- eller
driftsförhållanden.129

7.2 Skyddsobjekt och
säkerhetsskydd
I skyddslagen (2010:305) och säkerhets
skyddslagen (2018:585) med tillhörande
förordningar finns bestämmelser om olika ty
per av skyddsåtgärder som det allmänna ska
vidta. Regleringarna innehåller inga särskilda
åligganden för kommuner och landsting vid
just höjd beredskap men regelverket ställer
upp ett generellt skydd för det allmänna och
allmänheten som gäller även under höjd
beredskap. Det är också sannolikt att dessa
bestämmelser kommer aktualiseras i större
omfattning i situationer då det råder höjd
beredskap. Nedan följer en kort sammanfatt
ning av regleringarna.
Skyddslagen och skyddsförordningen
(2010:523) reglerar åtgärder till skydd för
vissa byggnader och andra objekt (skydds
objekt) från bland annat spioneri. Byggnader
som kan vara skyddsobjekt enligt lagen är till
exempel kommunbyggnader och landstings
byggnader som används för att styra res
pektive verksamhet samt byggnader i övrigt
som är avsedda för ledning av totalförsvarets
civila delar.130 Vid höjd beredskap finns det
utvidgade möjligheter att besluta om att en
byggnad ska vara skyddsobjekt.131 Det är
Försvarsmakten och länsstyrelserna som
beslutar vad som är ett skyddsobjekt. De ska
dock underrätta kommunala myndigheter om
sådana beslut.132

Genom en proposition från maj 2019
föreslås vissa ändringar i skyddslagen som
innebär att möjliga skyddsobjekt komplet
teras med ytterligare skyddsvärda verksam
heter, däribland alarmering samt försörjning
med energi och andra förnödenheter av
betydelse för Sveriges försörjningsberedskap.
Den utvidgade möjligheten att besluta om att
en byggnad ska vara skyddsobjekt vid höjd
beredskap ska enligt lagförslaget även gälla
annan tid som regeringen beslutar om med
hänsyn till försvarsberedskapen. Dessa änd
ringar förväntas träda i kraft 1 januari 2020.133
Säkerhetsskyddslagen ställer krav på åtgär
der för de som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet. Med säkerhetskänslig verksam
het avses verksamhet som är av betydelse
för Sveriges säkerhet eller som omfattas av
ett internationellt åtagande om säkerhets
skydd.134 Lagen ställer bland annat krav på
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och
säkerhetsprövning av personal.135 I säkerhets
skyddsförordningen (2018:658) finns be
stämmelser om när kommuner och regioner
ska besluta om placering i säkerhetsklass för
anställning i den egna verksamheten.136
I sammanhanget kan nämnas att MSB enligt
förordning (2015:1053) om totalförsvar och
höjd beredskap får ingå avtal om tilldelning
av säkra kryptografiska funktioner med kom
muner och organisationer som har behov av
sådana funktioner.137

129. Se 44 kap 5 § OSL och 7 kap. 1 § LEH.
130. Se 4 § skyddslagen.

133. Se prop. 2018/19:127.

131. Se 6 § skyddslagen.

134. Se 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen.

132. Se 5 § skyddsförordningen.

135. Se 2 kap. 2 – 4 §§ säkerhetsskyddslagen.
136. Se 8 § i säkerhetsskyddsförordningen.
137. Se 16 § förordningen om totalförsvar och höjd
beredskap.
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Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
1 § Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.
Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Lag (1996:1470).
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
3 § Är Sverige i krig råder högsta beredskap.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara,
får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Lag (1996:1470).
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
4 § Beslut enligt 3 § får avse en viss del av landet eller en viss verksamhet.
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
5 § När förhållanden som avses i 3 § inte längre råder, skall regeringen besluta att höjd
beredskap inte längre skall gälla.

Kommun & region

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
7 § st 1 Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga
om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt
användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Kommun & region

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
2 § Vid högsta beredskap ska kommuner och landsting övergå till krigsorganisation.
Vid beredskapslarm ska kommuner och landsting samt de trossamfund och andra enskilda
organisationer och de näringsidkare som enligt överenskommelse eller på annan grund är
skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig övergå till krigsorganisation.

Kommun & region

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
9 § Att beredskapen i Sverige höjts till skärpt eller högsta beredskap tillkännages, förutom på
det sätt som föreskrivs i 4 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, i ljudradion och televisionen. Om det råder högsta beredskap i hela landet, kan regeringen besluta att detta ska tillkännages även genom beredskapslarm.
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
10 § Beredskapslarm ges på anläggningar för utomhusalarmering genom trettio sekunder långa
signaler med femton sekunders uppehåll mellan signalerna under sammanlagt fem minuter.
Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
6 § Fullmäktige får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna
är närvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att en interpellation eller fråga får besvaras,
även om antalet närvarande är lägre.
Om en närvarande ledamot i fullmäktige på grund av jäv är hindrad att delta i handläggningen av ett visst ärende, får fullmäktige handlägga detta, även om antalet närvarande på grund
av hindret inte uppgår till det antal som avses i första stycket.
Ett sammanträde med en beslutande kommunal församling kan utan hinder av vad som
annars är föreskrivet kungöras på annat betryggande sätt som ordföranden bestämmer.

Kommun & region

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
7 § Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. Styrelsen
får dock inte besluta i ett ärende som rör
1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer,
2. ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åtgärd för att bevara
kommunens, landstingets eller kommunalförbundets rätt.
Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige vid nästa
sammanträde.

Kommun & region

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
8 § Styrelsen eller en annan nämnd får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter skall dock alltid vara minst tre.

Kommun & region
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Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
9 § Om det är av synnerlig vikt att ett beslut som enligt 7 § eller på annan grund ankommer
på styrelsen fattas innan styrelsen kan sammanträda, får dess ordförande besluta i ärendet.
Detsamma gäller en annan nämnds ordförande i fråga om beslut som ankommer på den
nämnden.
Ett beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till styrelsen respektive
nämnden vid dess nästa sammanträde.

Kommun & region

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
10 § Fullmäktige får uppdra åt styrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att helt eller
delvis handha förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning
ankommer på annan nämnd än styrelsen.
I Stockholms kommun får fullmäktige besluta att styrelsens uppgifter skall övertas av borgarrådsberedningen. Om ett sådant beslut fattas, skall vad som sägs i första stycket och i 7 - 9
§§ om styrelsen i stället gälla borgarrådsberedningen.

Kommun & region

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
11 § Regeringen får föreskriva att en förvaltningsmyndighets uppgifter inte skall fullgöras eller
att de skall övertas av en annan sådan myndighet eller av en domstol. Regeringen får därvid
besluta de ytterligare bestämmelser som behövs till följd av att sådana föreskrifter meddelas.
Regeringen får föreskriva eller i särskilda fall besluta att de som tjänstgör hos en förvaltningsmyndighet skall tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag hos det allmänna.
Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt andra stycket att besluta i särskilda fall till statliga
förvaltningsmyndigheter, när det gäller dem som tjänstgör hos staten, och till beslutande
kommunala församlingar och förvaltningsmyndigheter, när det gäller dem som tjänstgör hos
kommunen.
Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
15 § Om det i en lag eller annan författning i fråga om förvaltningsärenden av visst slag har
föreskrivits att en myndighet skall höras eller att någon annan särskild utredning skall införskaffas och det är förenat med väsentliga olägenheter att låta utreda ett ärende på detta sätt, får
ärendet utredas på något annat lämpligt sätt.
16 § En förvaltningsmyndighets handläggning av ett ärende som avser myndighetsutövning
mot någon enskild skall uppskjutas, om en part är ur stånd att bevaka sin rätt eller om det finns
något annat hinder för utredningen till följd av förhållanden som avses i 2 § första och andra
styckena. Kan ärendet utredas tillfredsställande, får det dock handläggas och avgöras, om det
är av synnerlig vikt för en part att ärendet avgörs eller om det föreligger andra särskilda skäl.

Kommun & region

Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Gemensamma bestämmelser 29 § Mål och ärenden skall handläggas i den turordning som krävs
av hänsyn till allmänna intressen. Om de är av betydelse för totalförsvaret, skall de ges särskilt
företräde.
30 § Regeringen får föreskriva om anstånd med val av ledamöter i beslutande kommunala
församlingar eller av innehavare av andra allmänna uppdrag. I en sådan föreskrift skall det sättas
ut en ny tid för valet och anges vad som återstår av mandatperioden. Detsamma gäller i fråga om
allmänna uppdrag i vilka tillsättningen sker på annat sätt än genom val.
31 § Regeringen får föreskriva att fler suppleanter skall utses än som annars är föreskrivet samt
att tid för sammanträde, förrättning eller fullgörande av någon annan uppgift skall ändras.
32 § Regeringen får föreskriva om förlängning av
1. tiden för överklagande eller omprövning, för ansökan om resning, för besvär över domvilla
eller för annan liknande åtgärd,
2. annan tidsfrist för att anhängiggöra eller bevaka talan hos domstol,
3. den tid inom vilken en ansökan eller anmälan eller en annan liknande åtgärd annars måste
vidtas för att en förmån eller en rättighet skall bevakas eller en skyldighet fullgöras.
En kungörelse om krigstillstånd skall anses innefatta en föreskrift enligt första stycket 1 och 2 om
en förlängning av tiden till tre veckor från dagen för kungörelsens utfärdande, om regeringen inte
föreskriver annat.
33 § Har en skrivelse med överklagande kommit in för sent till en myndighet och kan det skäligen
antas att laga förfall förelegat på grund av förhållanden som avses i 2 § första och andra styckena,
skall skrivelsen anses ha kommit in i rätt tid, om den kommit in inom tre veckor från det förfallet
upphörde. Har det som nu sagts tillämpats när en part vädjat i tvistemål eller brottmål, räknas den
tid som anges i 50 kap. 2 § och 51 kap. 2 § rättegångsbalken från den dag då rätten beslutat att
inte avvisa vadetalan.

Kommun & region
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34 § För fall då någon på grund av förhållanden som avses i 2 § första och andra styckena
försuttit tiden för att anhängiggöra eller bevaka talan hos domstol, ansöka om resning eller anföra
besvär över domvilla, eller annars försuttit den tid inom vilken en ansökan eller en anmälan eller
en annan liknande åtgärd vid en myndighet måste vidtas för att en förmån eller en rättighet skall
bevakas eller en skyldighet fullgöras, får regeringen föreskriva att en myndighet efter ansökan får
sätta ut en ny tid för åtgärden.
35 § Sådan ansökan som avses i 34 § eller ansökan om återställande av försutten tid enligt 58
kap. 12 § rättegångsbalken skall göras inom tre veckor sedan förfallet upphörde eller inom den
längre tid som regeringen föreskriver.
Bestämmelsen i 58 kap. 12 § rättegångsbalken om att ansökan skall göras senast inom ett år
från den dag då tiden gick ut skall inte tillämpas, om sökanden inte har kunnat iaktta bestämmelsen på grund av förhållanden som avses i 2 § första och andra styckena.
36 § Delgivning med den som tjänstgör inom Försvarsmakten ska ske genom myndigheten. Ett
intyg av Försvarsmakten ska gälla som fullt bevis att delgivning har skett på det sätt som anges i
intyget. Avser delgivningen personlig inställelse, ska intyget om delgivningen innehålla uppgift om
huruvida den kallade är förhindrad att inställa sig på grund av sin tjänstgöring.
Delgivning med den som tjänstgör inom Försvarsmakten får inte ske enligt 34-38 och 47-51
§§ delgivningslagen (2010:1932). Har delgivning annars skett enligt delgivningslagen, ska den
anses ha skett på behörigt vis, även om den inte har verkställts genom Försvarsmakten.
Regeringen får föreskriva om andra avvikelser från vad som annars gäller i fråga om delgivning i
mål och ärenden hos domstolar och andra myndigheter. Lag (2010:1952).
37 § Har en föreskrift meddelats enligt 30 § eller har ett val inte hållits av andra skäl, skall den
tidigare innehavaren kvarstå i uppdraget till dess att någon annan har valts och tillträtt uppdraget.
Bestämmelser om att en nämndeman eller annan innehavare av ett uppdrag vid en myndighet
får avsäga sig uppdraget på grund av att han redan har haft detta under en viss tid eller har
uppnått en viss ålder skall inte tillämpas.
Även om tiden går ut för förordnande som särskild ledamot eller annan sådan ledamot i domstol,
som ledamot eller som ersättare i arbetsdomstolen eller som särskild sakkunnig i förvaltningsdomstol, skall förordnandet bestå tills ett nytt beslut meddelas.
38 § Har regeringen föreskrivit att 5 - 37 §§ inte skall tillämpas längre, skall
1. bestämmelserna i 37 § första stycket ändå tillämpas till dess att någon annan skall tillträda
uppdraget,
2. den som har deltagit i handläggningen av ett mål eller ärende på grund av bestämmelserna i
24 § eller 37 § andra eller tredje stycket alltjämt vara behörig i det målet eller ärendet,
3. den som har förordnats till särskilt ombud enligt 22 § ha kvar sitt uppdrag till dess han entledigas enligt föreskrifterna i samma paragraf.
En föreskrift om att 5 - 37 §§ inte skall tillämpas längre inverkar inte på tid som dessförinnan har
förlängts enligt 32 §. Bestämmelserna i 34 och 35 §§ skall fortfarande tillämpas, om tiden har
börjat löpa innan föreskriften trädde i kraft.
Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
3 § En beslutande kommunal församling får i särskilda fall besluta att de som tjänstgör hos
kommunen skall tjänstgöra i andra tjänster eller uppdrag hos kommunen. En kommunal förvaltningsmyndighet har samma befogenhet i fråga om dem som tjänstgör hos myndigheten.

Kommun & region

Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommmunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Gemensamma bestämmelser
14 § Om det i lag eller förordning är föreskrivet att ett visst antal suppleanter skall utses för
en beslutande kommunal församling eller en förvaltningsmyndighet, får sådana utses till det
större antal som behövs.
Föreskrift om att en suppleant är utsedd för en viss bestämd ledamot eller för någon personligen skall beaktas när det utökade antalet suppleanter utses.
Om en suppleant i enlighet med vad som nu sagts utses under löpande tjänstgöringstid, skall
uppdraget avse återstående del av tjänstgöringstiden.
15 § En myndighet som enligt 33 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m., finner att en
skrivelse med överklagande skall anses ha kommit in i rätt tid, skall omgående underrätta
den myndighet som skall se till att det överklagade beslutet verkställs.
16 § En myndighet får efter ansökan besluta om förlängning av tid enligt 34 § lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommuner, förvaltningsmyndigheter och domstolar i krig eller
krigsfara m.m., om åtgärden skall vidtas hos myndigheten. En central statlig förvaltningsmyndighet utövar dock denna befogenhet i fråga om en underinstans.
17 § Vid delgivning genom Försvarsmaktens försorg får bevis om delgivning utfärdas av den
som har lägst fänriks tjänstegrad eller av militärpolisman.
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Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
3 kap. 1 § Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

Kommun & region

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
3 kap. 2 § st 1 Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del
av det civila försvaret som kommunen skall bedriva.

Kommun

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
3 kap. 2 § st 2 Under höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som landstinget
skall bedriva.

Region

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Lokal kristidsverksamhet
3 kap. 3 § Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i
annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar,
1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,
2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och
3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning.

Kommun

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
8 § När 3 kap. 3 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap tillämpas skall kommunen
1. lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för att trygga befolkningens
och produktionens försörjning med nödvändiga varor,
2. övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor och lämna allmänheten
behövlig hjälp vid inventeringen,
3. se till att varor som skall lämnas till staten, kommunen eller landstinget noggrant vårdas
och i föreskriven omfattning kommer staten, kommunen eller landstinget till del,
4. medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,
5. dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade inköpstillstånd samt
övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte efterlevs, och
6. sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om medel att undvika eller lindra
rådande svårigheter.

Kommun

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Geografiskt områdesansvar
3 kap. 4 § Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som
bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd
mellan dem som bedriver verksamheten.

Kommun

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
Rapportering
3 kap. 5 § Kommuner och landsting skall under höjd beredskap hålla den myndighet som
regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har
betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive landstinget.

Kommun & region

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
4 kap. 2 § Om en kommun eller ett landsting har en för totalförsvaret viktig uppgift och
denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden
som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och landsting skyldiga att lämna
hjälp.
Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
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Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
6 kap. 1 §
Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella
väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna ska uppgifter om identitet,
vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra
skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå.
Varje kommun och landsting som har sådana uppgifter ska, under tid när den nationella
upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyddade personer till Migrationsverket.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna
till den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och landsting ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet respektive
Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av
skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även lämnas om
var avlidna skyddade personers gravar är belägna. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt
vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån. Lag
(2010:455).

Kommun & region

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Sekretessbrytande bestämmelser
15 kap. 3 §
Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas
till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m.
om krigsfångar och andra skyddade personer. Lag (2013:972).

Kommun & region

21 kap. 6 §
Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den
nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m.
om krigsfångar och andra skyddade personer.
37 kap. 5 §
Sekretess enligt 4 § hindrar inte att uppgifter som avses i den paragrafen lämnas till den
nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m.
om krigsfångar och andra skyddade personer.
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Bistånd mellan kommuner och landsting
9 § Omfattningen av hjälpen enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap beslutas
av länsstyrelsen i det län där den kommun eller det landsting som skall lämna hjälpen ligger. Kommuner eller landsting som har fått hjälp med personal, skall svara för personalens
avlöning och andra anställningsförmåner.

Kommun & region

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Planläggning
4 § Varje kommun och landsting skall ha de planer som behövs för verksamheten under
höjd beredskap. Dessa skall innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att
bedrivas under höjd beredskap. Av planerna skall också framgå krigsorganisationen, den
personal som skall tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller
landstinget skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap.
5 § Planeringen skall avse såväl beredskapshöjningar efter hand som omedelbart intagande av högsta beredskap.
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Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.
12 § En kommuns och ett landstings planläggning enligt 4 § förordningen (2006:637) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap ska, i fråga om den skolverksamhet som avses i denna förordning, ske
efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Förordning (2008:396).
13 § Kommuner och landsting skall underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för
skolverksamheten under krig och vid krigsfara.
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Rapportering
6 § Varje kommun skall hålla länsstyrelsen underrättad om de beredskapsförberedelser
som vidtagits och om de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i
kommunen.
Vid höjd beredskap skall kommunen hålla länsstyrelsen underrättad om beredskapsläget
och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

Gäller för

Kommun & region

Kommun

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
7 § Varje landsting ska hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap underrättade om de beredskapsförberedelser som vidtagits och om de övriga
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret inom landstingets ansvarsområde.
Vid höjd beredskap ska landstinget hålla Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen underrättade om beredskapsläget och de övriga
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret inom landstingets ansvarsområde.
Förordning (2008:1004).

Region

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
38 kap. 7 §
Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
eller planering enligt förfogandelagen (1978:262)
för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och
för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den
som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
verksamheten.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Kommun & region

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
4 § Kommuners och landstings skyldighet att ta hand om dem som omfattas av ett
utrymningsbeslut och utlänningar som söker skydd i Sverige regleras i socialtjänstlagen
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. Lag (2017:58).
5 § Kommuner och landsting som befolkningen lämnar på grund av utrymning är skyldiga
att i skälig omfattning lämna hjälp till de kommuner och landsting som i större omfattning får
ta emot befolkningen.

Kommun & region

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad
1 § En kommun får förelägga innehavaren av en byggnad eller bostadslägenhet (inkvarteringsvärd) att upplåta bostad och utrustning åt den som behöver en bostad (inkvarteringsbostad) på grund av beslut om utrymning eller på grund av att denne till följd av krigshändelser tvingats lämna sin ordinarie bostad.
Ett sådant föreläggande får meddelas endast om behovet av bostad inte kan tillgodoses på
annat lämpligt sätt. Beslutet får inte medföra större olägenhet för inkvarteringsvärden än
vad som är nödvändigt och får inte avse utrymmen som behövs för inkvarteringsvärden och
hans eller hennes familj eller någon dem närstående.
2 § Om inkvarteringsvärden inte följer föreläggandet enligt 1 §, får kommunen hos Polismyndigheten begära den hjälp som behövs för att den som ska inkvarteras ska få tillträde
till inkvarteringsbostaden. Lag (2014:690).
Ersättning
3 § Inkvarteringsvärden har rätt till skälig ersättning av kommunen för inkvarteringsbostaden.
4 § Om bostaden eller dess utrustning skadas när bostaden används som inkvarterings-
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bostad, är den skadelidande berättigad till ersättning av kommunen. Är skadan ringa, betalas
dock ingen ersättning.
5 § Ersättningen enligt 3 och 4 §§ prövas på det sätt som anges i förfogandelagen
(1978:262).
Om taxa enligt 33 § förfogandelagen har fastställts, beslutar kommunen ersättningen. I annat
fall beslutas ersättningen av den lokala värderingsnämnden.
6 § Den som disponerat en inkvarteringsbostad enligt 1 § skall till kommunen betala tillbaka
vad kommunen betalat till inkvarteringsvärden enligt 3 och 4 §§.
Om det med hänsyn till den inkvarterades ekonomiska förhållanden eller annars är oskäligt,
skall kommunen helt eller delvis befria den inkvarterade från återbetalningsskyldigheten.
Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Skyldighet att hjälpa andra kommuner och landsting
6 § Kommuner eller landsting som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och
inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.

Kommun & region

Socialtjänstlag (2001:453)
2 kap. 1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 16 kap. 9 § Regeringen får meddela
särskilda föreskrifter om socialtjänsten enligt denna lag, om riket kommer i krig eller krigsfara
eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av
krigsfara som riket har befunnit sig i.

Kommun

Förordning (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.
Grundskola och särskola
3 § Kommunen skall sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas där får föreskriven utbildning i
dess grundskola.
En kommun får besluta att verksamheten vid en eller flera skolenheter inom grundsärskolan ska
läggas ned.
6 § Utbildningen i gymnasiesärskolan ska fortsätta att bedrivas i den utsträckning som förhållandena medger.
Förordning (2011:568).
7 § En kommun får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan ska fullgöra sin skolgång i
kommunens grundskola enligt 3 §.
Huvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får den tillsyn och vård de behöver,
antingen hos sina vårdnadshavare eller genom landstingets, de kommunala myndigheternas
eller andra myndigheters försorg.

Kommun & region

Gymnasieskola och skolformer inom vuxenutbildningen
8 § I fråga om utbildning inom vårdområden i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
ska huvudmannen så långt möjligt och med beaktande av växlande behov av specialiseringar
fortsätta att bedriva den reguljära utbildningen och också tillgodose behov av avkortad utbildning,
bland annat för vårdutbildade som en längre tid inte varit verksamma inom sitt vårdyrke.
9 § I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det,
- en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning,
- ett landsting eller en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i särskild utbildning för vuxna,
- ett landsting fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
av annat slag än som avses i 8 §.
Prioriteringar i fråga om personal, lokaler m.m.
10 § Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda utbildning för vuxna behövs för grundskolans verksamhet, ska kommunen
helt eller delvis lägga ned gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna och i stället använda resurserna för grundskolan.
11 § Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda utbildning för vuxna behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får länsstyrelsen efter framställning
av Arbetsförmedlingen besluta att kommunens gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller
särskilda utbildning för vuxna ska läggas ned och att resurserna i stället ska ställas till förfogande
för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade utbildningen. Detta gäller dock inte den utbildning
inom vårdområdet som avses i 8 §.
Ett beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av huvudmannen enligt 10 §.
Första stycket första meningen ska tillämpas också på ett landstings gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning och särskilda utbildning för vuxna, när det gäller resurser för utbildning på
andra områden än vårdområdet.
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
3 kap. 8 § 1 och 2 st. En kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns
i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges vilken
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av
förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall
redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i
saken.
Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer.
I ett kommunalförbund skall handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen.

Kommun

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
8 kap. Räddningstjänst under höjd beredskap
1 § När den totalförsvarspliktiga personal som är inskriven för civilplikt vid en kommunal organisation för räddningstjänst inkallats för tjänstgöring enligt 4 kap. 7 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt ingår även denna personal i kommunens organisation för räddningstjänst.

Kommun

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
8 kap. 2 § 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.

Kommun

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
8 kap. 3 § Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har
varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela sådana föreskrifter som avviker från denna
lag om det är av betydelse för totalförsvaret eller om det behövs för räddningstjänsten eller
för att sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen skall kunna genomföras.

Kommun

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
8 kap. 4 § Under höjd beredskap får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer besluta att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i
anspråk för uppgifter som inte rör den egna kommunen.
Om personal har tagits i anspråk enligt första stycket, har kommunen rätt till ersättning av
staten för skäliga kostnader.

Kommun

Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst
under utbildning och höjd beredskap
1 § Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om fordon och trafik med fordon
som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning eller
höjd beredskap….

Kommun

Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst
under utbildning och höjd beredskap
14 § Kommunen får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap.
Föreskrifterna får inte meddelas i strid mot lokala trafikföreskrifter som har meddelats av Försvarsmakten.
I fråga om föreskrifter för en enskild väg som inte i större utsträckning används av allmänheten
för trafik gäller 10 kap. 6 § trafikförordningen.
Kommunen skall underrätta länsstyrelsen om föreskrifterna. Om dessa skall avse trafik under
längre tid eller annars i större omfattning, skall samråd ske med länsstyrelsen innan föreskrifterna
meddelas. Förordning (1998:1285).

Kommun
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Kommunallag (2017:725)
21 § st2
En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt lag eller annan författning ska
finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller landsting. Uppgifter som kommun- eller
landstingsstyrelsen har vid höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får
dock inte fullgöras av en gemensam nämnd.

Kommun & region

Förfogandelag (1978:262)
7 § Om förfogande beslutar regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommuner,
landsting eller statliga myndigheter.
Förfogande över egendom skall riktas mot en bestämd ägare eller innehavare av egendomen. I fall som avses i 1 § eller 2 § första stycket 1 eller 2 får dock regeringen föreskriva
om förfogande som avser alla eller en viss krets av ägare och innehavare av egendom av
det slag som förfogandet gäller.

Kommun & region

Förfogandeförordning (1978:558)
2 § Förfogande för annans räkning än Försvarsmaktens beslutas, om förfogandet avser
1. transportmedel: av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i
det län där transportmedlet finns,
2. fastigheter: av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,
3. radioanläggningar: av länsstyrelsen i det län där anläggningen finns,
4. annan egendom än som anges i 1-3 och tjänster: av kommunen, landstinget eller den
statliga myndighet som regeringen bestämmer särskilt.

Kommun & region

Förfogandeförordning (1978:558)
4 § Gör flera myndigheter, kommuner eller landsting som har rätt att besluta om förfogande samtidigt anspråk på egendom som inte är förberedd för förfogande, avgörs frågan om
företrädesrätt i samråd mellan dem. Kan enighet inte nås, får ärendet hänskjutas till regeringen. Om ett beslut i sådan ordning inte kan inhämtas eller avvaktas, har Försvarsmakten
företrädesrätt till egendomen förutsatt att den oundgängligen behövs för verksamheten.
Förordning (1995:129).

Kommun & region

Förfogandeförordning (1978:558)
12 § Varje myndighet, kommun eller landsting som avses i 1 eller 2 § skall föra förteckning
över ärenden om förfogande. Ärendena skall tas upp i nummerföljd. För varje ärende skall
beslut och annan åtgärd antecknas. Kopia av beslut och andra handlingar i ärendet skall
förses med ärendets nummer och föras samman i en akt. När akten eller någon handling ur
denna lämnas till annan myndighet, kommun eller landsting, skall detta antecknas. Förordning (1995:129).

Kommun & region

Förfogandeförordning (1978:558)
Uppgiftsskyldighet m.m.
28 § Uppgift enligt 45 § förfogandelagen (1978: 262) skall lämnas till den myndighet, kommun eller landsting som tar emot egendomen när denna avlämnas eller frånträds, om inte
myndigheten, kommunen eller landstinget medger att uppgiften lämnas senare. Uppgiften
lämnas på blankett som fastställs av Försvarsmakten. Myndigheten, kommunen eller landstinget skall skicka en kopia av handlingen till den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket
denna förordning.
Förordning (1995:129).
29 § Om en myndighet, kommun eller landsting som får besluta om förfogande finner att det
krävs en åtgärd enligt 46 § andra stycket eller 47 § första eller andra stycket förfogandelagen
(1978: 262), skall myndigheten, kommunen eller landstinget göra framställning om åtgärden
hos den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna förordning. Förordning (1995:129).

Kommun & region

Säkerhetsskyddslag (2018:585)
1 § Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse
för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt
åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).
I lagen finns också bestämmelser om internationell samverkan i övrigt på säkerhetsskyddsområdet.

Kommun & region
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Skyddslag (2010:305)
Skyddsobjekt
3 § För att tillgodose behovet av skydd enligt 1 eller 2 § kan det beslutas att något ska vara
skyddsobjekt.
4 § Följande byggnader, andra anläggningar och områden kan beslutas vara skyddsobjekt
1. statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,
2. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av Riksdagen eller riksdagsförvaltningen,
3. byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun eller ett landsting har äganderätt eller nyttjanderätt till och som används eller är avsedda för att leda eller styra statlig
eller kommunal verksamhet,
4. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning
av räddningstjänsten eller totalförsvarets civila delar i övrigt eller för fredstida krishantering,
energiförsörjning, vattenförsörjning, elektroniska kommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål, och
5. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för verksamhet som innefattar upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom
kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt.

Kommun & region

Regeringsformen (1974:152)
15 kap. 9 § tredje stycket.
Val till Riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat
område. Lag (2010:1408).

Kommun & region

Regeringsformen (1974:152)
Beslutanderätten i kommunerna
12 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana extraordinära förhållanden
som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, utövas beslutanderätten i kommunerna på det sätt som anges i lag.
Lag (2010:1408).

Kommun & region

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
2 kap. Utredning om personliga förhållanden
1 § För att en totalförsvarspliktigs förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt ska
kunna utredas och bedömas är han eller hon skyldig att, på begäran av Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet, en annan statlig myndighet som regeringen bestämmer, en kommun
eller ett landsting, skriftligen eller muntligen eller, om det behövs, vid en personlig inställelse
lämna nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och personliga förhållanden
i övrigt. Lag (2010:448).

Kommun & region

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
2 kap. 4 § Kommuner, landsting och enskilda vårdinrättningar ska till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om en totalförsvarspliktigs hälsotillstånd och personliga
förhållanden i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes förutsättningar att fullgöra
värnplikt eller civilplikt. Lag (2010:448).

Kommun & region

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
3 kap. 15 §
Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter framställningar från statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter,
registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda
(bemanningsansvariga). Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

Kommun & region

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
5 kap. 15 §
Ärenden om avbrott ska prövas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller efter myndighetens bestämmande av en annan statlig myndighet, en kommun eller ett landsting.
Ärenden som avses i 14 § ska dock alltid prövas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
Lag (2010:448).

Kommun & region

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt
3 kap. 5 §
Vårdinrättningar
Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid
en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk

Kommun & region
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medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 mars
1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen
om rättspsykiatrisk vård.
Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år.
Förordning (2010:1473).
Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt
3 kap. 9 §
Utbildningsmyndigheter och skolor
Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och rektorn för en utbildningsanstalt eller
skola som drivs av staten, en kommun eller ett landsting eller av en enskild som godkänts av
Statens skolinspektion ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier
på ett nationellt program i gymnasieskolan. Förordning (2012:714).

Kommun & region

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt
3 kap.
Kommuner och landsting m.fl.
14 § Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran
av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens planeringsarbete. Förordning (2010:1473).
14 a § Kommuner, landsting och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på
begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig
har lämnat till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag för beslut om
kallelse till mönstring.

Kommun & region

Prisregleringslag (1989:978)
Lagens tillämpningsområde
2 § Denna lag gäller för varor och tjänster, om de tillhandahålls mot ersättning. Lagen gäller
också för hyra av bostadslägenheter och lokaler.
Lagen gäller dock inte
1. vad som tillhandahålls mot ersättning i form av taxor och avgifter som regeringen beslutar om,
2. försäljning enligt utsökningsbalken eller konkurslagen (1987:672),
3. förfogande enligt förfogandelagen (1978:262) eller ransoneringslagen (1978:268).
Ransoneringslag (1978:268)
Reglering av handel m.m.
6 § Om det är nödvändigt för hushållning med förnödenhet som är av vikt för totalförsvaret
eller folkförsörjningen, får regeringen föreskriva att förnödenheten
1. under viss tid icke får saluhållas, utbjudas mot vederlag, överlåtas eller förvärvas,
2. får saluhållas, utbjudas mot vederlag, överlåtas eller förvärvas endast i den ordning och
på de villkor som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer,
3. får användas endast för de ändamål, på de villkor och med de begränsningar som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
Föreskrift enligt första stycket får meddelas även i fråga om annan förnödenhet, om det
behövs för att reglering som där avses skall kunna tillfredsställande kontrolleras.
Föreskrift enligt första stycket 1 eller 2 i fråga om överlåtelse av viss förnödenhet gäller även
näringsidkares uttag av förnödenheten ur rörelsen, om ej annat föreskrives av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer.
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
6 kap. 1 § Regeringen får meddela föreskrifter om
hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden
som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i
krig eller krigsfara, och
Patientdatalag (2008:355)
3 kap. 19 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler i krig, vid
krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.
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Plan- och bygglag (2010:900)
16 kap. 14 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga
förhållanden som beror på krig eller krigsfara som riket har befunnit sig i, får regeringen
meddela sådana från denna lag avvikande föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för att nödvändig byggnadsverksamhet i övrigt ska kunna utföras.
Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
6 § Som civilförsvarspersonal anses de som under höjd beredskap tjänstgör i den kommunala organisationen för räddningstjänst eller fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet,
om de inte tillhör sjukvårdspersonalen enligt 8 §.
Som civilförsvarspersonal anses även annan personal som på anmodan av en räddningsledare deltar i räddningstjänst eller i verksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.

Kommun

Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
31 § I varje länsstyrelses krigsorganisation skall det finnas två folkrättsliga rådgivare med
uppgift att ge länsledningen samt kommunerna inom länet råd om hur folkrättens regler
i krig och under neutralitet skall tillämpas. Rådgivarna skall också delta i länsstyrelsens
planläggning och utbildningsverksamhet.
Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
5 § Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, lagen (1974:358) om facklig
förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lagen (1982:80) om anställningsskydd, semesterlagen (1977:480) och föräldraledighetslagen (1995:584), tillämpas med de ändringar och
tillägg som anges i en till denna lag fogad förteckning (bilaga).
Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
6 § När denna lag ska tillämpas, gäller inte lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till
ledighet för utbildning, lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag i
skolan och lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Kommun & region

Kommun & region

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
7 § Regeringen får föreskriva förbud mot fackliga stridsåtgärder och förordna om fortsatt
giltighet av kollektivavtal och om tvångsskiljedom eller vidta andra liknande åtgärder, om
en arbetstvist hotar att medföra eller har medfört en öppen arbetskonflikt som kan skada
totalförsvaret.
8 § Utöver vad som anges i 5 § får regeringen i de där angivna lagarna, i annan lag som
gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister föreskriva sådana ändringar och tillägg som behövs för att tillgodose
totalförsvarets behov.
9 § Har det i ett kollektivavtal tagits in bestämmelse som strider mot en föreskrift som har
meddelats i eller med stöd av denna lag, får regeringen förklara att bestämmelsen är utan
verkan, om den kan medföra skada för totalförsvaret.
Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd
beredskap.
10 § Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst ärende eller i
vissa grupper av ärenden på eget ansvar meddela beslut eller genomföra åtgärder som
annars skulle vara länsstyrelsens uppgift, om föreskrifter i lag inte hindrar det.
Lag (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång
2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i den omfattning som
det behövs föreskriva om förbud mot annan arbetsförmedling än den offentliga samt om
inskränkning i rätten att utöva sådan annan arbetsförmedling.
3 § För att tillgodose behovet av arbetskraft inom en viss verksamhet får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva om förbud för arbetsgivare att
anställa arbetstagare som inte anvisats av en offentlig arbetsförmedling eller med dess
medgivande (arbetsförmedlingstvång). I föreskrifterna skall anges det behov av arbetskraft,
åt vilket företräde skall lämnas (företrädesbestämmelse).
Så länge det företrädesberättigade behovet inte är fyllt, får den som förmedlar arbete inte
lämna en arbetssökande anvisning eller medgivande att ta annat arbete inom den verksamhet för vilken arbetsförmedlingstvång gäller.
4 § Har ett avtal om anställning träffats i strid med vad som föreskrivits om arbetsförmedlingstvång och kan anställningen inte godkännas med hänsyn till en företrädesbestämmelse, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vid vite förelägga
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arbetstagaren att frånträda anställningen.
5 § Föreskrifterna i 3 och 4 §§ gäller inte, om
anställningen endast är tillfällig,
arbetstagaren är under sexton eller över sjuttio år,
parterna i ett anställningsförhållande är makar eller sambor eller om ena parten eller hans
make eller sambo är den andra partens avkomling eller styv- eller fosterbarn eller dess
avkomling eller syskon, halvsyskon eller fostersyskon.
6 § Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud enligt 2 § eller 3 § första stycket första
meningen skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Arbetstidsförordning (1982:901)
4 § Kommer riket i krig skall, när det behövs för att tillgodose totalförsvarets behov
1. den ordinarie arbetstiden enligt 5 § arbetstidslagen (1982:673) vara högst 60 timmar i
veckan,
2. bestämmelserna om mertid i 10 § arbetstidslagen inte tillämpas, och
3. veckovilan enligt 14 § arbetstidslagen vara minst 24 timmar under varje period om sju
dagar.
Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är
föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får, efter regeringens förordnande, bestämmelserna i första stycket helt eller delvis tillämpas från den tidpunkt som
regeringen bestämmer. Förordning (1989:795).
Lagen (2006:545) om skyddsrum
3 kap. 1 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall, i den omfattning staten ställer
medel till förfogande, besluta i enskilda fall om byggande av skyddsrum samt kontrollera
att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skyltning skett i enlighet med
lagen.
Kommunen skall på begäran av den myndighet som avses i första stycket lämna upplysningar om planer för byggverksamhet i kommunen och om andra förhållanden av betydelse
för myndighetens beslut i frågor om byggande av skyddsrum.

Kommun & region

Kommun

Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
2 § Är Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av direktionen i Riksbanken, meddela föreskrifter om Riksbankens sedel- och myntutgivning och bankrörelse
samt offentliggörande av Riksbankens räkenskaper att gälla i stället för vad som är föreskrivet i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och i annan lag.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara,
får regeringen, efter framställning av direktionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter
som avses i första stycket.
4 § Är Sverige i krig, får regeringen, efter hörande där så är möjligt av direktionen i Riksbanken, föreskriva att Riksbanken skall vara skyldig att inlösa utbetalningskort avsedda
för postgirorörelsen och direktutbetalningskort, som utfärdats av statlig eller kommunal
myndighet eller annan postgirokontoinnehavare, som fått medgivande att göra utbetalning
med direktutbetalningskort, samt att sådana kort skall tas emot som betalning till statlig
myndighet.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda
av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara,
får regeringen, efter hörande av direktionen i Riksbanken, meddela sådana föreskrifter som
avses i första stycket.
5 § Kan under krig förbindelsen mellan någon del av riket och riksstyrelsen icke eller
allenast med avsevärd svårighet upprätthållas eller föreligger eljest under krig trängande
behov av omedelbara åtgärder, äger länsstyrelse i tillämpliga delar utöva befogenhet som
enligt denna lag tillkommer Konungen.
Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer
m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
1 § Ägare eller innehavare av industriella anläggningar, andra näringsidkare samt
sådana arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer som avses i 6 § lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, är skyldiga att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer (totalförsvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen
enligt bestämmelserna i denna lag.
Lagen gäller inte statliga myndigheter, kommunala myndigheter eller landstingsmyndigheter och inte heller den som i stället omfattas av särskilda föreskrifter för totalförsvaret.
2 § Ägare eller innehavare av industriella anläggningar och andra näringsidkare skall
lämna de upplysningar om personal, lokaler, maskiner och annan utrustning, produktion,
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förbrukning av energi, råvaror och andra förnödenheter, lagerhållning, inköp, leveranser
och annat dylikt som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsarbete samt,
om det behövs, i övrigt medverka vid planeringen av de egna uppgifterna inom totalförsvaret.
Den som på grund av bestämmelserna i första stycket har fått utföra arbete som har medfört betydande kostnader, kan få ersättning för detta av allmänna medel. Kan överenskommelse om ersättningen inte träffas med den myndighet som har begärt arbetet, skall frågan
hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Skiljemännen
avgör om ersättning skall utgå och bestämmer i så fall ersättningens storlek.
3 § Arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer är skyldiga att
1. överlägga med totalförsvarsmyndigheterna om organisationernas uppgifter inom eller i
anslutning till totalförsvaret på central, regional och lokal nivå,
2. medverka vid övningar inom totalförsvaret,
3. lämna upplysningar eller annat biträde som totalförsvarsmyndigheterna behöver för
sitt planeringsarbete.
4 § Arbetsgivare samt arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer som i
fredstid är eller brukar vara parter i kollektivavtalsförhandlingar, är skyldiga att överlägga
med sina motparter om kollektivavtal för krissituationer som omfattas av totalförsvarsplaneringen.
5 § Totalförsvarsmyndigheterna får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av 2 §. I beslut om föreläggande kan vite sättas ut.
Beslut om föreläggande får överklagas till regeringen.
6 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en totalförsvarsmyndighet har begärt upplysningar enligt 2 §.
7 § Den som på grund av bestämmelser i denna lag har fått kännedom om en enskilds affärs- eller driftförhållanden eller förhållande av betydelse för totalförsvaret eller annars för
rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
2 § En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation (en frivillig) om att denne skall tjänstgöra inom
totalförsvaret. Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.
Innan ett avtal enligt första stycket ingås, skall myndigheten kontrollera med den frivilliga
försvarsorganisationen att den frivillige är lämplig för tjänstgöringen.

Kommun & region

3 § Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisa-tioner och de samarbetsorgan
som organisationerna kan ha bildat,
1. ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret,
2. ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras,
3. lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet,
4. vid behov teckna avtal enligt 2 §,
5. registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal,
6. i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten.
Elberedskapslag (1997:288)
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet att vidta beredskapsåtgärder inom
elsektorn.
Bestämmelserna gäller för den som bedriver produktion av el, handel med el eller sådan
överföring av el som sker med stöd av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
1 kap. 9 § Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster av särskild betydelse från allmän synpunkt får förpliktas att på visst sätt
beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap.
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Bilaga 3

Bilaga 3
Exempel: Begäran om ändrad krigsplacering

Mottagare:
Myndighet X
Kommun Y önskar härmed överta disposi
tionsrätten vad gäller person/personerna A
och B från Myndighet X.
Analys: Beskriv varför personerna är viktiga i
er krigsorganisation.
Kommun Y

74 Myndighet X, Huvudkontor/högkvarter

Bilaga 4

Bilaga 4
Exempel: Beslut om ändrad krigsplacering
Mottagare:
Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
Härmed beslutas om dispositionsrätt av personer enligt nedan:

910101-0101

Person A

Frisläpps för krigsplacering
vid Kommun Y (ev. från
xx-xx-xx)

920202-0202

Person B

Fortsatt krigsplacerad i
Myndighet X

Myndighet X						
Sändlista:
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.104
Datum: 2021-04-27
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
Kommunstyrelsen

Antagande av informationssäkerhetspolicyn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
informationssäkerhetspolicyn från och med 2021-05-17 och samtidigt upphäva tidigare
informationssäkerhetspolicyn fastsälld av kommunfullmäktige 2011-05-30 § 72.
Sammanfattning
Informationssäkerhetspolicyns syfte är att klargöra kommunens övergripande mål och
inriktning för informationssäkerhetsarbetet och omfattar samtliga nämnder.
Genom att säkerställa en god nivå på informationssäkerhet kan man förebygga att information
går förlorad eller förvanskas.
Informationssäkerhet omfattar information som hanteras inom kommunens verksamheter.
Med det avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och
oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Förslag på informationssäkerhetspolicy
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare på kansliavdelningen
Säkerhetschef
IT-chef
För kännedom:

Samtliga nämnder
Förvaltningsledning
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
Informationssäkerhetspolicyns syfte är att klargöra kommunens övergripande mål och
inriktning för informationssäkerhetsarbetet och den omfattar samtliga kommunens nämnder.
Genom att säkerställa en god nivå på informationssäkerhet så kan man förebygga att
information går förlorad eller förvanskas.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Behovet av informationssäkerhet ökar då våra medborgare förväntar sig att kommunen
hanterar och lagrar information som rör dem på ett säkert sätt.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Policyn utgår från program för säkerhet och trygghet och innehållet ska bidra till att skydda
och säkerställa kommunens informationstillgångar.
Informationssäkerhetspolicyn konkretiseras i handlingarna Riktlinjer för användare samt
Riktlinje för förvaltning och drift.
Remissyttrande
Framtagandet av policyn har skett i dialog med säkerhetschef och IT-enheten.
Förvaltningens bedömning
Informationssäkerhet omfattar all informations om hanteras inom kommunens verksamhet.
Med det avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och
oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. ( i en dator, på ett papper eller i ett
samtal).
Arbetet med informationssäkerhet ska bidra till att skydda och säkra kommunens
informationstillgångar och policyn är ett verktyg för genomförande.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Informationssäkerhetspolicy

Antagen av kommunfullmäktige
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2021-05- 17
Kommunstyrelsen
2021-05-Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
KSXXX

Ansvarig handläggare

XXX, Kommunstyrelsen

Inledning och syfte
Behovet av informationssäkerhet ökar i takt med att våra medborgare förväntar
sig effektiv kommunikation samt att kommunen hanterar och lagrar
information som rör dem, exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt.
Brister inom informationssäkerhet kan medföra att information går förlorad,
förvanskas eller att störningar uppstår i kommunens verksamheter
Genom att säkerställa en god nivå av systematiskt informationssäkerhetsarbete
möjliggörs att lagkrav följs, kritisk verksamhet upprätthålls och att
informationsläckage förhindras.
Policyns syfte är att klargöra kommunens övergripande mål och inriktning för
informationssäkerhetsarbetet och omfattar samtliga nämnder.
Informationssäkerhetspolicyn konkretiseras i handlingarna
Informationssäkerhet- Riktlinje för användare samt
Informationssäkerhet -Riktlinje Förvaltning, kontinuitet och drift.

Informationssäkerhetens omfattning
Informationssäkerhet omfattar all informations om hanteras inom kommunens
verksamhet. Oavsett om informationen behandlas manuellt eller automatiserat
och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.
Informationen kan behandlas i en dator, på papper eller i ett samtal.
Arbetet med informationssäkerhet ska bidra till att skydda och säkra
kommunens informationstillgångar och ska säkerställa följande perspektiv:


Riktighet – Att information inte kan förändras av obehöriga, av
misstag eller på grund av störningar i system.
Informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig.



Sekretess – Att information i dokument, system och handlingar
efterlever lagkrav om sekretess samt dataskyddsförordning och inte
görs tillgängliga eller avslöjas för obehörig.



Spårbarhet – Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller
händelser till ett identifierat informationsobjekt ex. handling,
användare, dator, skrivare eller system/program.



Tillgänglighet – Att information är tillgänglig i skälig och förväntad
omfattning och inom rimlig tid.

Mål
 Informationsförsörjningen ska vara säker, effektiv och bidra till stöd åt
verksamheterna.

 Informationssäkerhetsarbetet ska ske enhetligt och systematiskt.


Kommunövergripande rutiner, regler och anvisningar ska efterlevas så
att informationen är skyddad mot oavsiktlig och avsiktlig förvanskning



Samtliga informationstillgångar ska vara identifierade och förtecknade.



Genom klassificering värderas och prioriteras informationstillgångar
utifrån verksamhetens krav på riktighet, sekretess, spårbarhet och
tillgänglighet.



För verksamhetskritiska system ska kontinuitetsplanering genomföras
med målsättningen att skapa en god återhämtningsförmåga och
minimera konsekvenser av avbrott och störningar
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.140
Datum: 2021-04-27
Kommunsekreterare Amra Muminhodzic
Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av ej
slutbehandlade motioner läggs till handlingarna.
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett
sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så ej sker ska redovisning lämnas till
kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen
två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.
För närvarande finns fyra inneliggande motioner. Två av motionerna har varit inneliggande i
mer än ett år och en i mer än sex månader. En motion inkom för mindre än sex månader
sedan.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Förteckning över motioner under beredning, 2021-04-27
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Handläggare för respektive motion

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
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett
sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så ej sker ska redovisning lämnas till
kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen
två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.
För närvarande finns fyra inneliggande motioner. Två av motionerna har varit inneliggande i
mer än ett år och en i mer än sex månader. En motion inkom för mindre än sex månader
sedan.
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
Arbetsordning för kommunfullmäktige.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än att motionerna ska kunna beredas inom ett år.
Beredningen av motioner är ett högprioriterat uppdrag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Skapad:2021-04-27

Motioner under beredning
Inkom

2019-10-17

2019.283

Rubrik/Motionär

Beredningsläge

Motion från Robert Jansson
(SD),Marita Henriksson
(SD) och Pernilla
Johansson (SD) om att
avsluta bidragsavtal med
Folkets
hus förenin

Under beredning i KFN.

Återremitterad
av KFN 2020-0827.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.115
Datum: 2021-04-15
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för
tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 202107-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Tillståndsprövningen enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s utgångspunkt är
att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15
Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Taxa för tillstånd och tillsyn jämförelser, 2021-04-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29, KF § 101
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Under 2020 genomförde BORF en översyn av taxorna avseende myndighetsutövningen.
Utgångspunkten var en modell från SKR samt att det finns ett behov av en mer realistisk
kostnadstäckning.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Ekonomisk bedömning
Den tillståndsprövning som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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För den tillståndsprövning som lagstiftningen ger möjlighet att ta ut taxa för ska taxa uttagas i
en omfattning så att förbundets självkostnad täcks. Skattekollektivet ska inte finansiera mer
än vad som krävs enligt lagen.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
BORF debiterar enligt taxan, det enda som krävs av kommunen är att taxan finns publicerad i
författningssamlingen på ale.se
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar BORF:s bedömning och tillstyrker fastställandet av rubricerad taxa.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

KF § 101

Dnr KS.2021.115

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med uppdraget att
tydligt förklara hur taxan förändrats ifrån föregående år. En enkel jämförelse
likt det dokument som tagits fram för sotningstaxan är fullgod.
Deltagande i beslut
Catharina Eliasson (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Tillståndsprövningen enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Kommunstyrelsens beslut § 61 2021-03-16
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att ärendet
återremitteras med uppdraget att tydligt förklara hur taxan förändrats ifrån
föregående år. En enkel jämförelse likt det dokument som tagits fram för
sotningstaxan är fullgod.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraternas ledamöter ställer sig bakom Robert Janssons (SD)
yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Robert Janssons (SD) yrkande och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska återremitteras i enlighet med Robert Janssons (SD) yrkande.
Reservation
Moderaternas ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter, Miljöpartiets
ledamöter, Framtid i Ales ledamöter, Centerpartiets ledamöter och Liberalernas
ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Handläggare
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Bohus Räddningstjänstförbund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning och jämförelse av nuvarande
och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv
telefon: 0303-33 47 00

e-post: raddning@borf.se
www.borf.se

org.nr: 222000-3004

2

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
För genomförd tillsyn enligt 5 kap. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utgår ersättning enligt
denna taxa. Nuvarande taxa är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den föreslagna
förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 1, Kostnadsunderlag för tillsyn enligt LSO.
Timtaxa tillsyn LSO
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LSO
Nuvarande grundavgift
Ny grundavgift

Kostnad
842 kr/h
1088 kr/h
2105 kr (1 timme är inkluderat i kostnaden)
0 kr

Debiterbar tid är förändrad när det kommer till tillsyn enligt lag (2020:882) om skydd mot olyckor (LSO).
Detta gör att antal timmar som ska debiteras ha ökat jämfört med tidigare. Detta då kostnaden ska omfatta
hela arbete med tillsynen och inte enbart tiden för tillsynsbesöket.
Tabell 2, jämförelse av nuvarande gällande tillsynstaxa samt föreslagen tillsyntaxa enligt LSO.
Taxor enligt lagen (2002:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp tillsyn
Tillsynstid
Nuvarande avgift (kr)
Ny avgift (kr)
(timmar)
Industri, m.m.
3,5
4210
3808
Samlingslokal <= 150 personer
3
3789
3264
Samlingslokal> 150 personer
3,5
4210
3808
Samlingslokal> 150 personer med
4
4631
4352
alkoholförsäljning
Flerbostadshus
3,5
4210
3808
Gemensamhetsboende
3,5
4210
3808
Hotell
3,5
4210
3808
Vårdmiljö daglig verksamhet (förskola)
3
3789
3264
Vårdmiljöer särskilda boenden
4
4631
4352
Vårdmiljö sjukhus och fängelser
4
4631
4352
Brandfarlig lokal
3,5
4210
3808
Kulturbyggnader*
5
5473
5440
Tillsyn enligt enskilda förhållande
3,5
4210
3808
Tillsyn mindre omfattning
2
2947
2176
*Byggnader skyddade genom Kulturmiljölagen (1988:950) eller Förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen.
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Taxa för tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor
För genomförd tillsyn enligt 21§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utgår
ersättning enligt denna taxa. Nuvarande taxa är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den
föreslagna förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 3, Kostnadsunderlag för tillsyn enligt LBE.
Timtaxa tillsyn LBE
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LBE
Nuvarande grundavgift
Ny grundavgift

Kostnad
842 kr/h
1088 kr/h
2105 kr (1 timme är inkluderat i kostnaden)
0 kr

Tabell 4, jämförelse av nuvarande gällande tillsynstaxa samt föreslagen tillsyntaxa enligt LBE.
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE)
Ärendetyp tillsyn
Tillsynstid Nuvarande
(timmar)
avgift
Tillfällig hantering
Evenemang,
2
2947
brandfarlig vara
byggarbetsplats
Enkel hantering brandfarlig
Skola, restaurang
3
3789
vara
Mindre hantering brandfarlig Obemannad
5
5473
vara
bensinstation, handel
Måttlig hantering brandfarlig Bemannad bensinstation,
7
7157
vara
verkstad, lager
Omfattande hantering
Övrig industri
8
7999
brandfarlig vara
Mycket omfattande
Industri raffinaderi
12
11367
hantering brandfarlig vara
Enkel hantering explosiv
Stenspräckare
3
3789
vara
dagsprängare utan egen
förvaring
Mindre hantering explosiv
Fyrverkeriförsäljning,
5
5473
vara
ammunition, förvaring
explosiv vara <60 kg
Omfattande hantering
Förvaring explosiv vara
7
7157
explosiv vara
>60 kg
Tillsyn av enskilda
5
5473
förhållande
Tillsyn mindre omfattning
3
3789
Provtagning och
undersökning av prov

Ny avgift
(kr)
2176
3264
5440
7616
8704
13 056
3264
5440
7616
5440
3264
Särskilt
avgiftsbeslut
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Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa. Tillståndstiden varierar men
brukar i regel vara mellan 5–12 år beroende på verksamhet och hur väl hanteringen sköts. Nuvarande taxa
är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den föreslagna förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 5, Kostnadsunderlag

för tillstånd enligt LBE.

Timtaxa tillstånd LBE
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LBE
Nuvarande taxa
Ny taxa

Kostnad
842 kr/h (vid eventuell extratid)
1088 kr/h
HF gånger G (47,3) *
Endast baserat på antal timmar

*Handläggningsfaktor (HF) gånger ett grundbelopp (G) som är en tusendel av ett grundbelopp.
Tabell 6, jämförelse av nuvarande taxor samt ny tillståndstaxa enligt LBE.
Jämförelse taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Ärendetyp*
Nuvarande avgift (kr) Ny Avgift (kr)
Mindre kompletteringar
946
2176
Skola
3547,5
5440
Restaurang
7095
5440
Obemannad bensinstation
11352
7616
Bemannad bensinstation
14190
9792
Omfattande hantering brf vara
11352
13 056
Enkel hantering explosiv vara, Stenspräckare,
4257
5440
dagsprängare utan egen förvaring
Mindre hantering explosiv vara, fyrverkeriförsäljning,
4257
7616
ammunition, förvaring explosiv vara < 60 kg
Omfattande hantering explosiv vara, Förvaring explosiv
4257 + timtaxa
13 056
vara ≥ 60 kg
Godkännande av föreståndare brandfarlig och explosiv
1182,5
2720
vara
Avvisning tillstånd
946
2176
Avslag tillstånd explosiv vara
4257
3264
Avslag tillstånd brandfarlig vara
7095
3264
*Jämförelsen är ungefärlig då ärendetyp skiljer sig något åt mellan de olika taxetabellerna. Exakta
tabeller för nuvarande respektive ny taxa finns under bilaga A.
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Bilaga A Nuvarande och föreslagna tillståndstaxor
Tabell 7 beskriver samtliga nuvarande taxor för tillståndsärenden. Tabell 8 beskriver samtliga
föreslagna taxor för tillståndsärenden.
Tabell 7, Nuvarande taxa för tillståndshanteringen enligt LBE.
Nuvarande taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Ärendetyp tillstånd
Handläggningsfaktor Nuvarande
(HF)
avgift (kr)
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner, 1 st
150
7095
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner, 2-4 st
240
11352
Tillägg för förvaring i lösa behållare
60
2838
Restaurang med gasol
150
7095
Skola, Ej laboratorier/industri
75
3547,5
Mindre lackeringsanläggning
150
7095
Bensinstationer
Bensinstation automat
240
11352
Bensinstation med butik
300
14190
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE, innehav brandfarlig vara
20
946
Explosiva varor
Godkännande av ny föreståndare, ny föreståndare för
25
1182,5
befintligt gällande tillstånd, utan ändringar i övrigt
Försäljning fyrverkeri
90
4257
Förvaring explosiva varor
90
4257
Nytt tillstånd enl.§ 20 FBE, inklusive godkännande av
40
1892
föreståndare
Komplexa eller icke fullständiga ansökningar, grundtaxa enligt
90+timtaxa
4257+
ovan samt, timdebitering för tid över 4 h enligt tillsyns taxa
Timkostnad
Generella avgifter
Mindre kompletteringar till gällande tillstånd
20
946
Avslag utan utredning
20
946
Avslag med utredning, ej explosiva varor
150
7095
Avslag med utredning, explosiva varor
90
4257
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Tabell 8, Ny föreslagen tillståndstaxa enligt LBE.
Nya taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Ärendetyp tillstånd
Verksamhetstyp
Ärendetid
Ny avgift
(timmar)
(kr)
Redaktionell ändring tillstånd
1
1088
Mindre ändring befintligt tillstånd under
2
2176
pågående tillståndsperiod
Tillfällig hantering brf vara
Evenemang, byggarbetsplats
3
3264
Enkel hantering brf vara
Skola restaurang
5
5440
Mindre hantering brf vara
Obemannad bensinstation,
7
7616
handel
Måttlig hantering brf vara
Bemannad bensinstation,
9
9792
verkstad, lager
Omfattande hantering brf vara
Övrig industri
12
13 056
Mycket omfattande hantering brf vara
Industri, raffinaderi
30
32640
Enkel hantering explosiv vara
Stenspräckare, dagsprängare
5
5440
utan egen förvaring
Mindre hantering explosiv vara
Fyrverkeriförsäljning,
7
7616
ammunition, förvaring
explosiv vara < 60 kg
Omfattande hantering explosiv vara
Förvaring explosiv vara ≥ 60
12
13 056
kg
Godkännande av föreståndare brandfarlig
2,5
2720
och explosiv vara
Avvisning tillstånd
2
2176
Avslag tillstånd
3
3264

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.117
Datum: 2021-04-15
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
skydd mot olyckor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

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, 2021-04-15
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Taxa tillsyn och tillstånd jämförelser, 2021-04-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29, KF § 102

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
skydd mot olyckor.
Under 2020 genomförde BORF en översyn av taxorna avseende myndighetsutövningen.
Utgångspunkten var en modell från SKR samt att det finns ett behov av en mer realistisk
kostnadstäckning.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Ekonomisk bedömning
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
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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För den tillsyn som lagstiftningen ger möjlighet att ta ut taxa för ska taxa uttagas i en
omfattning så att förbundets självkostnad täcks. Skattekollektivet ska inte finansiera tillsynen
mer än vad som krävs enligt lagen.
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 BORF:s tjänsteskrivelse aviseras att lagstiftningen förändras 2021 och att taxemodellen
därefter kommer att behöva omarbetas. Förändringen innebär enligt BORF att det kommer att
finnas möjlighet att täcka hela kostnaden för tillsynen med avgifter.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
BORF debiterar enligt taxan, det enda som krävs av kommunen är att taxan finns publicerad i
författningssamlingen på ale.se
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar BORF:s bedömning och tillstyrker fastställandet av rubricerad taxa.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

KF § 102

Dnr KS.2021.117

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med uppdraget att
tydligt förklara hur taxan förändrats ifrån föregående år. En enkel jämförelse
likt det dokument som tagits fram för sotningstaxan är fullgod.
Deltagande i beslut
Catharina Eliasson (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att åt Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om skydd mot olyckor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa.
BORF:s utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Kommunstyrelsens beslut § 59 2021-03-16
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att ärendet
återremitteras med uppdraget att tydligt förklara hur taxan förändrats ifrån
föregående år. En enkel jämförelse likt det dokument som tagits fram för
sotningstaxan är fullgod.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraternas ledamöter ställer sig bakom Robert Janssons (SD)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Robert Janssons (SD) yrkande och dels på om ärendet ska avgöras vid

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska återremitteras i enlighet med Robert Janssons (SD) yrkande.
Reservation
Moderaternas ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter, Miljöpartiets
ledamöter, Framtid i Ales ledamöter, Centerpartiets ledamöter och Liberalernas
ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Handläggare
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Bohus Räddningstjänstförbund

Justerandes sign.
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Sammanställning och jämförelse av nuvarande
och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv
telefon: 0303-33 47 00

e-post: raddning@borf.se
www.borf.se

org.nr: 222000-3004

2

Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
För genomförd tillsyn enligt 5 kap. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utgår ersättning enligt
denna taxa. Nuvarande taxa är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den föreslagna
förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 1, Kostnadsunderlag för tillsyn enligt LSO.
Timtaxa tillsyn LSO
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LSO
Nuvarande grundavgift
Ny grundavgift

Kostnad
842 kr/h
1088 kr/h
2105 kr (1 timme är inkluderat i kostnaden)
0 kr

Debiterbar tid är förändrad när det kommer till tillsyn enligt lag (2020:882) om skydd mot olyckor (LSO).
Detta gör att antal timmar som ska debiteras ha ökat jämfört med tidigare. Detta då kostnaden ska omfatta
hela arbete med tillsynen och inte enbart tiden för tillsynsbesöket.
Tabell 2, jämförelse av nuvarande gällande tillsynstaxa samt föreslagen tillsyntaxa enligt LSO.
Taxor enligt lagen (2002:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp tillsyn
Tillsynstid
Nuvarande avgift (kr)
Ny avgift (kr)
(timmar)
Industri, m.m.
3,5
4210
3808
Samlingslokal <= 150 personer
3
3789
3264
Samlingslokal> 150 personer
3,5
4210
3808
Samlingslokal> 150 personer med
4
4631
4352
alkoholförsäljning
Flerbostadshus
3,5
4210
3808
Gemensamhetsboende
3,5
4210
3808
Hotell
3,5
4210
3808
Vårdmiljö daglig verksamhet (förskola)
3
3789
3264
Vårdmiljöer särskilda boenden
4
4631
4352
Vårdmiljö sjukhus och fängelser
4
4631
4352
Brandfarlig lokal
3,5
4210
3808
Kulturbyggnader*
5
5473
5440
Tillsyn enligt enskilda förhållande
3,5
4210
3808
Tillsyn mindre omfattning
2
2947
2176
*Byggnader skyddade genom Kulturmiljölagen (1988:950) eller Förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen.
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Taxa för tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor
För genomförd tillsyn enligt 21§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utgår
ersättning enligt denna taxa. Nuvarande taxa är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den
föreslagna förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 3, Kostnadsunderlag för tillsyn enligt LBE.
Timtaxa tillsyn LBE
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LBE
Nuvarande grundavgift
Ny grundavgift

Kostnad
842 kr/h
1088 kr/h
2105 kr (1 timme är inkluderat i kostnaden)
0 kr

Tabell 4, jämförelse av nuvarande gällande tillsynstaxa samt föreslagen tillsyntaxa enligt LBE.
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE)
Ärendetyp tillsyn
Tillsynstid Nuvarande
(timmar)
avgift
Tillfällig hantering
Evenemang,
2
2947
brandfarlig vara
byggarbetsplats
Enkel hantering brandfarlig
Skola, restaurang
3
3789
vara
Mindre hantering brandfarlig Obemannad
5
5473
vara
bensinstation, handel
Måttlig hantering brandfarlig Bemannad bensinstation,
7
7157
vara
verkstad, lager
Omfattande hantering
Övrig industri
8
7999
brandfarlig vara
Mycket omfattande
Industri raffinaderi
12
11367
hantering brandfarlig vara
Enkel hantering explosiv
Stenspräckare
3
3789
vara
dagsprängare utan egen
förvaring
Mindre hantering explosiv
Fyrverkeriförsäljning,
5
5473
vara
ammunition, förvaring
explosiv vara <60 kg
Omfattande hantering
Förvaring explosiv vara
7
7157
explosiv vara
>60 kg
Tillsyn av enskilda
5
5473
förhållande
Tillsyn mindre omfattning
3
3789
Provtagning och
undersökning av prov

Ny avgift
(kr)
2176
3264
5440
7616
8704
13 056
3264
5440
7616
5440
3264
Särskilt
avgiftsbeslut
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Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa. Tillståndstiden varierar men
brukar i regel vara mellan 5–12 år beroende på verksamhet och hur väl hanteringen sköts. Nuvarande taxa
är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den föreslagna förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 5, Kostnadsunderlag

för tillstånd enligt LBE.

Timtaxa tillstånd LBE
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LBE
Nuvarande taxa
Ny taxa

Kostnad
842 kr/h (vid eventuell extratid)
1088 kr/h
HF gånger G (47,3) *
Endast baserat på antal timmar

*Handläggningsfaktor (HF) gånger ett grundbelopp (G) som är en tusendel av ett grundbelopp.
Tabell 6, jämförelse av nuvarande taxor samt ny tillståndstaxa enligt LBE.
Jämförelse taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Ärendetyp*
Nuvarande avgift (kr) Ny Avgift (kr)
Mindre kompletteringar
946
2176
Skola
3547,5
5440
Restaurang
7095
5440
Obemannad bensinstation
11352
7616
Bemannad bensinstation
14190
9792
Omfattande hantering brf vara
11352
13 056
Enkel hantering explosiv vara, Stenspräckare,
4257
5440
dagsprängare utan egen förvaring
Mindre hantering explosiv vara, fyrverkeriförsäljning,
4257
7616
ammunition, förvaring explosiv vara < 60 kg
Omfattande hantering explosiv vara, Förvaring explosiv
4257 + timtaxa
13 056
vara ≥ 60 kg
Godkännande av föreståndare brandfarlig och explosiv
1182,5
2720
vara
Avvisning tillstånd
946
2176
Avslag tillstånd explosiv vara
4257
3264
Avslag tillstånd brandfarlig vara
7095
3264
*Jämförelsen är ungefärlig då ärendetyp skiljer sig något åt mellan de olika taxetabellerna. Exakta
tabeller för nuvarande respektive ny taxa finns under bilaga A.
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Bilaga A Nuvarande och föreslagna tillståndstaxor
Tabell 7 beskriver samtliga nuvarande taxor för tillståndsärenden. Tabell 8 beskriver samtliga
föreslagna taxor för tillståndsärenden.
Tabell 7, Nuvarande taxa för tillståndshanteringen enligt LBE.
Nuvarande taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Ärendetyp tillstånd
Handläggningsfaktor Nuvarande
(HF)
avgift (kr)
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner, 1 st
150
7095
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner, 2-4 st
240
11352
Tillägg för förvaring i lösa behållare
60
2838
Restaurang med gasol
150
7095
Skola, Ej laboratorier/industri
75
3547,5
Mindre lackeringsanläggning
150
7095
Bensinstationer
Bensinstation automat
240
11352
Bensinstation med butik
300
14190
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE, innehav brandfarlig vara
20
946
Explosiva varor
Godkännande av ny föreståndare, ny föreståndare för
25
1182,5
befintligt gällande tillstånd, utan ändringar i övrigt
Försäljning fyrverkeri
90
4257
Förvaring explosiva varor
90
4257
Nytt tillstånd enl.§ 20 FBE, inklusive godkännande av
40
1892
föreståndare
Komplexa eller icke fullständiga ansökningar, grundtaxa enligt
90+timtaxa
4257+
ovan samt, timdebitering för tid över 4 h enligt tillsyns taxa
Timkostnad
Generella avgifter
Mindre kompletteringar till gällande tillstånd
20
946
Avslag utan utredning
20
946
Avslag med utredning, ej explosiva varor
150
7095
Avslag med utredning, explosiva varor
90
4257
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Tabell 8, Ny föreslagen tillståndstaxa enligt LBE.
Nya taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Ärendetyp tillstånd
Verksamhetstyp
Ärendetid
Ny avgift
(timmar)
(kr)
Redaktionell ändring tillstånd
1
1088
Mindre ändring befintligt tillstånd under
2
2176
pågående tillståndsperiod
Tillfällig hantering brf vara
Evenemang, byggarbetsplats
3
3264
Enkel hantering brf vara
Skola restaurang
5
5440
Mindre hantering brf vara
Obemannad bensinstation,
7
7616
handel
Måttlig hantering brf vara
Bemannad bensinstation,
9
9792
verkstad, lager
Omfattande hantering brf vara
Övrig industri
12
13 056
Mycket omfattande hantering brf vara
Industri, raffinaderi
30
32640
Enkel hantering explosiv vara
Stenspräckare, dagsprängare
5
5440
utan egen förvaring
Mindre hantering explosiv vara
Fyrverkeriförsäljning,
7
7616
ammunition, förvaring
explosiv vara < 60 kg
Omfattande hantering explosiv vara
Förvaring explosiv vara ≥ 60
12
13 056
kg
Godkännande av föreståndare brandfarlig
2,5
2720
och explosiv vara
Avvisning tillstånd
2
2176
Avslag tillstånd
3
3264
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.116
Datum: 2021-04-15
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillsyn enligt
lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

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, 2021-04-15
Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Tjänsteskrivelse BORF taxor för myndighetsutövning
BORF protokoll 2020-12-08
Taxa för tillsyn och tillstånd jämförelser, 2021-04-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29, KF § 104
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

BORF
Författningssamlingen
För kännedom:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Under 2020 genomförde BORF en översyn av taxorna avseende myndighetsutövningen.
Utgångspunkten var en modell från SKR samt att det finns ett behov av en mer realistisk
kostnadstäckning.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Ekonomisk bedömning
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.

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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För den tillsyn som lagstiftningen ger möjlighet att ta ut taxa för ska taxa uttagas i en
omfattning så att förbundets självkostnad täcks. Skattekollektivet ska inte finansiera tillsynen
mer än vad som krävs enligt lagen.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
BORF debiterar enligt taxan, det enda som krävs av kommunen är att taxan finns publicerad i
författningssamlingen på ale.se
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar BORF:s bedömning och tillstyrker fastställandet av rubricerad taxa.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

KF § 104

Dnr KS.2021.116

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med uppdraget att
tydligt förklara hur taxan förändrats ifrån föregående år. En enkel jämförelse
likt det dokument som tagits fram för sotningstaxan är fullgod.
Deltagande i beslut
Catharina Eliasson (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
ansvarar förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt
bland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa.
BORF:s utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan
förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande
taxa ska fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Tjänsteskrivelse BORF taxor för myndighetsutövning
BORF protokoll 2020-12-08
Kommunstyrelsens beslut § 58 2021-03-16
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att ärendet
återremitteras med uppdraget att tydligt förklara hur taxan förändrats ifrån
föregående år. En enkel jämförelse likt det dokument som tagits fram för
sotningstaxan är fullgod.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraternas ledamöter ställer sig bakom Robert Janssons (SD)
yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Robert Janssons (SD) yrkande och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska återremitteras i enlighet med Robert Janssons (SD) yrkande.
Reservation
Moderaternas ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter, Miljöpartiets
ledamöter, Framtid i Ales ledamöter, Centerpartiets ledamöter och Liberalernas
ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Handläggare
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
Bohus Räddningstjänstförbund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning och jämförelse av nuvarande
och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv
telefon: 0303-33 47 00

e-post: raddning@borf.se
www.borf.se

org.nr: 222000-3004
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Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
För genomförd tillsyn enligt 5 kap. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utgår ersättning enligt
denna taxa. Nuvarande taxa är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den föreslagna
förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 1, Kostnadsunderlag för tillsyn enligt LSO.
Timtaxa tillsyn LSO
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LSO
Nuvarande grundavgift
Ny grundavgift

Kostnad
842 kr/h
1088 kr/h
2105 kr (1 timme är inkluderat i kostnaden)
0 kr

Debiterbar tid är förändrad när det kommer till tillsyn enligt lag (2020:882) om skydd mot olyckor (LSO).
Detta gör att antal timmar som ska debiteras ha ökat jämfört med tidigare. Detta då kostnaden ska omfatta
hela arbete med tillsynen och inte enbart tiden för tillsynsbesöket.
Tabell 2, jämförelse av nuvarande gällande tillsynstaxa samt föreslagen tillsyntaxa enligt LSO.
Taxor enligt lagen (2002:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp tillsyn
Tillsynstid
Nuvarande avgift (kr)
Ny avgift (kr)
(timmar)
Industri, m.m.
3,5
4210
3808
Samlingslokal <= 150 personer
3
3789
3264
Samlingslokal> 150 personer
3,5
4210
3808
Samlingslokal> 150 personer med
4
4631
4352
alkoholförsäljning
Flerbostadshus
3,5
4210
3808
Gemensamhetsboende
3,5
4210
3808
Hotell
3,5
4210
3808
Vårdmiljö daglig verksamhet (förskola)
3
3789
3264
Vårdmiljöer särskilda boenden
4
4631
4352
Vårdmiljö sjukhus och fängelser
4
4631
4352
Brandfarlig lokal
3,5
4210
3808
Kulturbyggnader*
5
5473
5440
Tillsyn enligt enskilda förhållande
3,5
4210
3808
Tillsyn mindre omfattning
2
2947
2176
*Byggnader skyddade genom Kulturmiljölagen (1988:950) eller Förordningen (2013:558) om statliga
byggnadsminnen.
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Taxa för tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor
För genomförd tillsyn enligt 21§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utgår
ersättning enligt denna taxa. Nuvarande taxa är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den
föreslagna förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 3, Kostnadsunderlag för tillsyn enligt LBE.
Timtaxa tillsyn LBE
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LBE
Nuvarande grundavgift
Ny grundavgift

Kostnad
842 kr/h
1088 kr/h
2105 kr (1 timme är inkluderat i kostnaden)
0 kr

Tabell 4, jämförelse av nuvarande gällande tillsynstaxa samt föreslagen tillsyntaxa enligt LBE.
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE)
Ärendetyp tillsyn
Tillsynstid Nuvarande
(timmar)
avgift
Tillfällig hantering
Evenemang,
2
2947
brandfarlig vara
byggarbetsplats
Enkel hantering brandfarlig
Skola, restaurang
3
3789
vara
Mindre hantering brandfarlig Obemannad
5
5473
vara
bensinstation, handel
Måttlig hantering brandfarlig Bemannad bensinstation,
7
7157
vara
verkstad, lager
Omfattande hantering
Övrig industri
8
7999
brandfarlig vara
Mycket omfattande
Industri raffinaderi
12
11367
hantering brandfarlig vara
Enkel hantering explosiv
Stenspräckare
3
3789
vara
dagsprängare utan egen
förvaring
Mindre hantering explosiv
Fyrverkeriförsäljning,
5
5473
vara
ammunition, förvaring
explosiv vara <60 kg
Omfattande hantering
Förvaring explosiv vara
7
7157
explosiv vara
>60 kg
Tillsyn av enskilda
5
5473
förhållande
Tillsyn mindre omfattning
3
3789
Provtagning och
undersökning av prov

Ny avgift
(kr)
2176
3264
5440
7616
8704
13 056
3264
5440
7616
5440
3264
Särskilt
avgiftsbeslut

4

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa. Tillståndstiden varierar men
brukar i regel vara mellan 5–12 år beroende på verksamhet och hur väl hanteringen sköts. Nuvarande taxa
är den avgift som gäller för närvarande. Ny taxa är den föreslagna förändringen av taxan.
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).
Tabell 5, Kostnadsunderlag

för tillstånd enligt LBE.

Timtaxa tillstånd LBE
Nuvarande timtaxa
Ny timtaxa
Grundavgift tillsyn LBE
Nuvarande taxa
Ny taxa

Kostnad
842 kr/h (vid eventuell extratid)
1088 kr/h
HF gånger G (47,3) *
Endast baserat på antal timmar

*Handläggningsfaktor (HF) gånger ett grundbelopp (G) som är en tusendel av ett grundbelopp.
Tabell 6, jämförelse av nuvarande taxor samt ny tillståndstaxa enligt LBE.
Jämförelse taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Ärendetyp*
Nuvarande avgift (kr) Ny Avgift (kr)
Mindre kompletteringar
946
2176
Skola
3547,5
5440
Restaurang
7095
5440
Obemannad bensinstation
11352
7616
Bemannad bensinstation
14190
9792
Omfattande hantering brf vara
11352
13 056
Enkel hantering explosiv vara, Stenspräckare,
4257
5440
dagsprängare utan egen förvaring
Mindre hantering explosiv vara, fyrverkeriförsäljning,
4257
7616
ammunition, förvaring explosiv vara < 60 kg
Omfattande hantering explosiv vara, Förvaring explosiv
4257 + timtaxa
13 056
vara ≥ 60 kg
Godkännande av föreståndare brandfarlig och explosiv
1182,5
2720
vara
Avvisning tillstånd
946
2176
Avslag tillstånd explosiv vara
4257
3264
Avslag tillstånd brandfarlig vara
7095
3264
*Jämförelsen är ungefärlig då ärendetyp skiljer sig något åt mellan de olika taxetabellerna. Exakta
tabeller för nuvarande respektive ny taxa finns under bilaga A.
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Bilaga A Nuvarande och föreslagna tillståndstaxor
Tabell 7 beskriver samtliga nuvarande taxor för tillståndsärenden. Tabell 8 beskriver samtliga
föreslagna taxor för tillståndsärenden.
Tabell 7, Nuvarande taxa för tillståndshanteringen enligt LBE.
Nuvarande taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Ärendetyp tillstånd
Handläggningsfaktor Nuvarande
(HF)
avgift (kr)
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner, 1 st
150
7095
Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner, 2-4 st
240
11352
Tillägg för förvaring i lösa behållare
60
2838
Restaurang med gasol
150
7095
Skola, Ej laboratorier/industri
75
3547,5
Mindre lackeringsanläggning
150
7095
Bensinstationer
Bensinstation automat
240
11352
Bensinstation med butik
300
14190
Nytt tillstånd enl. § 20 FBE, innehav brandfarlig vara
20
946
Explosiva varor
Godkännande av ny föreståndare, ny föreståndare för
25
1182,5
befintligt gällande tillstånd, utan ändringar i övrigt
Försäljning fyrverkeri
90
4257
Förvaring explosiva varor
90
4257
Nytt tillstånd enl.§ 20 FBE, inklusive godkännande av
40
1892
föreståndare
Komplexa eller icke fullständiga ansökningar, grundtaxa enligt
90+timtaxa
4257+
ovan samt, timdebitering för tid över 4 h enligt tillsyns taxa
Timkostnad
Generella avgifter
Mindre kompletteringar till gällande tillstånd
20
946
Avslag utan utredning
20
946
Avslag med utredning, ej explosiva varor
150
7095
Avslag med utredning, explosiva varor
90
4257

6

Tabell 8, Ny föreslagen tillståndstaxa enligt LBE.
Nya taxor tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Ärendetyp tillstånd
Verksamhetstyp
Ärendetid
Ny avgift
(timmar)
(kr)
Redaktionell ändring tillstånd
1
1088
Mindre ändring befintligt tillstånd under
2
2176
pågående tillståndsperiod
Tillfällig hantering brf vara
Evenemang, byggarbetsplats
3
3264
Enkel hantering brf vara
Skola restaurang
5
5440
Mindre hantering brf vara
Obemannad bensinstation,
7
7616
handel
Måttlig hantering brf vara
Bemannad bensinstation,
9
9792
verkstad, lager
Omfattande hantering brf vara
Övrig industri
12
13 056
Mycket omfattande hantering brf vara
Industri, raffinaderi
30
32640
Enkel hantering explosiv vara
Stenspräckare, dagsprängare
5
5440
utan egen förvaring
Mindre hantering explosiv vara
Fyrverkeriförsäljning,
7
7616
ammunition, förvaring
explosiv vara < 60 kg
Omfattande hantering explosiv vara
Förvaring explosiv vara ≥ 60
12
13 056
kg
Godkännande av föreståndare brandfarlig
2,5
2720
och explosiv vara
Avvisning tillstånd
2
2176
Avslag tillstånd
3
3264
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.217
Datum: 2021-04-27
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Reglementesförändringar med anledning av möjligheten för
kommunen att införa föreskrifter med anledning av Covid-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avseende reglemente för
kommunstyrelsen att 2 a, 41 c - e, 47, 48 §§ ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens
förslag 2021-04-15
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i kraft den
20 maj 2021.
Sammanfattning
Genom en ändring av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-10 får en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Förvaltningens förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen innebär att styrelsen
får ansvaret för smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, om uppgifterna inte
åvilar en annan nämnd. På samma sätt föreslås att det formaliseras vad gäller eldningsförbud i
§ 41 c. Kommunstyrelsen gör i detta avseende en annan bedömning än
samh'llsbyggnadsnämnden, och föreslår att ansvaret för att hantera föreskrifter för att
begränsa smittspridning åläggs kommunstyrelsen.
Med hänsyn till att föreskrifter snabbt kan behöva antas eller upphävas innehåller förslaget
vidare en delegation till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av ett
bemyndigande i lag eller annan författning till kommunen för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2021-04-15
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31 § 47
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-03-31
Utskrift från SKR:s hemsida
Förslag på reglemete för samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunchef Maria Reinholdsson
För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Genom en ändring av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-10 får en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Förvaltningens förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen innebär att nämnden
får ansvaret för smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, om uppgifterna inte
åvilar en annan nämnd. Detta har i förslaget införts i en ny 41 d § med följande lydelse.
41 d §
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen för att
förhindra eller begränsa smittspridning, om inte uppgifterna enligt ett
reglemente, annan författning eller ett särskilt fullmäktigebeslut åvilar en annan
nämnd.
Om uppgifter enligt lag eller annan författning ankommer på den som bedriver
verksamhet och en kommunal myndighet bedriver verksamheten, är den
myndigheten således ansvarig för dessa uppgifter såsom verksamhetsutövare.
Sådana uppgifter som ankommer på kommunen eller på den som bedriver
verksamhet finns bland annat i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 med tillhörande förordning.
Med hänsyn till att föreskrifter snabbt kan behöva antas eller upphävas innehåller förslaget
vidare en delegation till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av ett
bemyndigande i lag eller annan författning till kommunen för att förhindra eller begränsa
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spridning av smitta. Eftersom sådana föreskrifter kan förväntas innebära en begränsning av
grundlagsskyddade fri- och rättigheter, finns det begränsningar i vilka föreskrifter som får
meddelas i regeringsformen och i den nu aktuella covidlagstiftningen. Rätten att meddela
föreskrifter begränsas även av kommunallagens regler om vad kommunfullmäktige får
delegera. För delegationsbeslut att meddela föreskrifter har i förslaget införts särskilda
bestämmelser i 47 §. Punkten 10 i 47 § och 48 § föreslås därmed få följande lydelse.
47 §
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i
följande ärendegrupper.
=====
Punkterna 1-8 är utelämnade.
=====
9. Meddelande av föreskrift om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus
samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand (2 kap 7 § förordning
(2003:789) om skydd mot olyckor). Delegationen innefattar rätt att anta,
ändra och upphäva en sådan föreskrift.
10. Meddelande av föreskrift med stöd av ett bemyndigande i lag eller annan
författning till kommunen för att förhindra eller begränsa spridning av smitta.
Delegationen innefattar rätt att anta, ändra och upphäva en sådan föreskrift.

48 §
Kommunstyrelsen ska i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen kungöra
meddelade föreskrifter genom ett tillkännagivande på kommunens anslagstavla.
Tillkännagivandet på anslagstavlan ska ske innan föreskrifterna träder i kraft.
Har styrelsen i sin tur delegerat rätten att meddela föreskrifter och har
tillkännagivandet på anslagstavlan skett särskilt, ska delegatens beslut ändå
anmälas till styrelsen.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som styrelsen har fattat avseende
1. ansökan om expropriation,
2. utlösande av option,
3. utlösande av förköpsklausul och
4. meddelade föreskrifter för att förhindra eller begränsa spridning av
smitta.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige i samband med styrelsens
verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga delegationsbeslut som
styrelsen har fattat under uppföljningsperioden. Den översiktliga redovisningen
ska innehålla uppgift om vilka yttranden styrelsen har avgivit med stöd av
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delegationerna, men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller
resultatet av delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som styrelsen har fattat.
Om föreskrifter meddelas, bör vissa åtgärder vidtas utöver obligatoriska åtgärder angivna i 25
§ första och andra styckena. Med hänsyn till att det är fråga om föreskrifter riktade mot
enskild, har dessa listats i en egen ny paragraf i förslaget med följande lydelse.
41 e §
Om kommunstyrelsen meddelar en föreskrift för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta med stöd av delegering från kommunfullmäktige (47 §
första stycket 10)
1. bör styrelsen överväga att informera allmänheten om föreskriften
genom skyltning eller avspärrning vid aktuell plats,
2. ska styrelsen skyndsamt införa föreskriften bland kommunens
gällande författningar i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen,
samt
3. ska styrelsen skyndsamt översända kopior av meddelad föreskrift till
Polismyndigheten, smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.
På grund av att förslaget innebär att rätten att meddela föreskrifter delegeras, har 2 a § behövt
omformuleras och i förslaget fått följande lydelse.
2a§
Även om kommunstyrelsen i ärenden inom sitt verksamhetsområde har att
fullgöra de uppgifter som enligt en författning ankommer på kommunen,
innebär det inte att styrelsen har rätt att fatta beslut i ett ärende, om det av 5 kap
1 och 2 §§ kommunallagen följer att beslutanderätten är förbehållen
kommunfullmäktige.
I samband med förevarande revidering föreslås också att § 41 c införs, som tydligare reglerar
frågan om eldningsförbud än hur hittills varit fallet.
41 c §
Om kommunstyrelsen meddelar en föreskrift om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand med stöd
av delegering från kommunfullmäktige (47 § första stycket 9)
1. ska styrelsen skyndsamt införa föreskriften bland kommunens gällande
författningar i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen, samt
2. ska styrelsen skyndsamt översända kopior av meddelad föreskrift till
Polismyndigheten och Bohus räddningstjänstförbund.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att om smittskyddsläget kräver att föreskrifter meddelas i
Ale, är de kostnader som föreskrifterna medför begränsade och ryms inom ram.
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Invånarperspektiv
Ett förbud som meddelas genom föreskrifter för att förhindra eller begränsa smittspridning
medför för- och nackdelar för kommunens invånare.
Tänkbara föreskrifter innebär en inskränkning i de grundläggande fri- och rättigheterna.
Utfärdar kommunen föreskrifter med stöd av den nu aktuella lagstiftningen innebär
föreskrifterna en inskränkning i den grundlagsskyddade fria rörligheten.
Tänkbara föreskrifter meddelas för att minska risken för att invånare ska bli sjuka och ytterst
för att sjukvården ska ha resurser att ge sjuka invånare vård.
Förslaget att till kommunstyrelsen delegera rätten att meddela föreskrifter har intagits i
reglementsförslaget för att nödvändiga föreskrifter snabbt ska kunna meddelas och anpassas
till den vid varje tid aktuella situationen.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Regeringen har genom den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covidlagen) fått ytterligare möjligheter, utöver
bemyndigandena i ordningslagen och smittskyddslagen, att utfärda förordningar för att
förhindra eller begränsa smittspridning av sjukdomen Covid-19. Lagen gäller till och med
september 2021.
I 13 § covidlagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter
får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett
hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig.
Med stöd av covidlagen har regeringen utfärdat en förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covidförordningen).
Regeringen har genom en ändringsförordning (2021:161) utfärdad den 4 mars 2021 beslutat
att införa ett nytt 8 kapitel i covidförordningen. Ändringen har trätt i kraft den 11 mars 2021.
En kommun får i och med den nya 8 kap 1 § covidförordningen meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Föreskrifter som en kommun meddelar med stöd av 8 kap 1 § covidförordningen utgör en
inskränkning i ”den fria rörligheten” som är grundlagsskyddad genom 2 kap 8 §
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regeringsformen. I kapitlet finns även bestämmelser som begränsar rätten att inskränka den
fria rörligheten.
Av 5 kap 2 § kommunallagen framgår att fullmäktige inte får delegera beslutanderätten i
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
SKR har den 10 mars på sin hemsida publicerat en beskrivning och bedömning av rättsläget,
se bilaga.
Remissyttrande
Ärendet har inte varit föremål för remiss.
Beslutets genomförande
Kommunstyrelsen kommer att behöva överväga om styrelsen ska fatta beslut om eventuella
föreskrifter eller om beslutanderätten ska delegeras för att möjliggöra ett snabbare
beslutsfattande och vid en delegering även överväga villkoren för en sådan delegation.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, utan
att ha koppling till annan kommunal verksamhet, är bäst förenlig med kommunstyrelsens
verksamhet och därför bör införas i styrelsens verksamhetsområde. Förvaltningen är av
uppfattningen att uppgiften bör formuleras som ett generellt ansvar för smittskyddsuppgifter
som åläggs kommunen, för att upprätthålla en hög beredskap för ny lagstiftning.
Sektor kommunstyrelsen gör således en annan bedömning än samhällsbyggnadsnämnden om
vilken kommunal myndighet som lämpligast hanterar ovan nämnda smittskyddsuppgifter.
Bakgrunden därtill är att frågans beskaffenhet är av en sådan karaktär att den enligt sektorns
bedömning behöver hanteras av den kommunala myndighet som har att leda och samordna
hela den kommunala verksamheten, alltså kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen finns också
de två heltidsarvoderade kommunalråden, som vid en delegation enligt sektorns bedömning
kan vara lämpliga delegater att besluta i frågan.
Huvudregeln är att kommunfullmäktige beslutar om föreskrifter som begränsar den enskildes
frihet till exempel lokala ordningsföreskrifter. En nämnds delegat fattar dock i vissa fall beslut
om tillfälliga sådana föreskrifter till exempel föreskrifter om eldningsförbud vid brandfara.
Den kommunalrättsliga möjligheten att till en nämnd delegera rätten att meddela föreskrifter
förutsätter att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Förvaltningen är av uppfattningen att om smittskyddsläget skulle kräva att föreskrifter
meddelas i Ale, är det väsentligt att snabbt kunna meddela föreskrifter. Situationen liknar i
detta avseende föreskrifter om eldningsförbud. Förslaget att delegera rätten att meddela
föreskrifter möjliggör för samhällsbyggnadsnämnden att vid behov snabbt kunna meddela
föreskrifter och att snabbt kunna upphäva föreskrifterna när de inte längre behövs. Med
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hänsyn till alla begränsningar och samråd som har föreskrivits i covidlagen gör förvaltningen
bedömningen att det är möjligt att delegera beslutanderätten. Om det mot all förmodan skulle
utfärdas lagstiftning utan klara begränsningar, så innehåller både regeringsformen och
kommunallagen begränsningar. Förvaltningens förslag innehåller därutöver en skyldighet att
snarast redovisa en meddelad föreskrift till fullmäktige och offentliggöra det.
Förvaltningen har inte föreslagit att föreskrifter ska tidsbegränsas och har inte heller föreslagit
en skyldighet att underställa kommunfullmäktige beslutet inom viss tid. Förvaltningen är av
uppfattningen att det är tillräckligt svårt att hålla reda på alla tidsbegränsade statliga
förordningar som förlängs eller ändras. En skyldighet att inom viss tid underställa fullmäktige
beslutet är enligt förvaltningens mening inte försvarbart med hänsyn till kostnaderna för att
inkalla fullmäktige.
Förvaltningen är av uppfattningen att det är naturligt att ett meddelat förbud upphävs så fort
det inte längre behövs. Bevakningen över att nämnden inte meddelar obefogade föreskrifter
finns i praktiken genom att allmänheten direkt skulle klaga hos kommunstyrelseledamöter,
fullmäktigeledamöter eller statliga myndigheter, vilket skulle lösa situationen.
SKR har uttryckt sig mer försiktigt i fråga om möjligheten att delegera rätten att meddela
föreskrifter.
Om kommunfullmäktige inte är beredd att delegera rätten att meddela föreskrifter får det
hanteras av kommunfullmäktige i ordinarie process. Förvaltningen vill dock framhåll att detta
skulle medföra oacceptabla handläggningstider om föreskrifter snabbt behöver meddelas,
även om det kallas till extra sammanträden med kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Om kommunstyrelsen bestämmer sig för att delegera rätten att utfärda föreskrifter, är
förvaltningen av uppfattningen att nämnden bör begränsa delegationen till bland annat
gällande lagstiftning.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

SBN § 47

Dnr SBN.2021.75

Ändring av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
dels att 3, 24 och 25 §§ ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens
förslag 2021-03-12,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§, föregångna av en
ny rubrik med den lydelse som framgår av förvaltningens förslag 2021-03-12,
dels att ändringarna träder i kraft den 20 maj 2021.
Sammanfattning
Genom en ändring av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-10 får en kommun meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk
för trängsel.
Förvaltningens förslag till ändring av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden innebär att nämnden får ansvaret för
smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, om uppgifterna inte åvilar
en annan nämnd.
Med hänsyn till att föreskrifter snabbt kan behöva antas eller upphävas
innehåller förslaget vidare en delegation till samhällsbyggnadsnämnden att
meddela föreskrifter med stöd av ett bemyndigande i lag eller annan författning
till kommunen för att förhindra eller begränsa spridning av smitta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-25
Gällande reglemente med föreslagna ändringar markerade utkast 2021-03-12,
2021-03-15
Utskrift från SKRs hemsida 2021-03-11
3-10 a-10 b-24 och 25 §§ reglemente för samhällsbyggnadsnämnden förslag
2021-03-12

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG 2021-03-12

1(2)

Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
3§
Även om samhällsbyggnadsnämnden i ärenden inom sitt verksamhetsområde
har att fullgöra de uppgifter som enligt en författning ankommer på kommun,
innebär det inte att nämnden har rätt att fatta beslut i ärendet, om det av 5 kap l

och 2 §§ kommunallagen följer att beslutanderätten är förbehållen
kommunfullmäktige.

Smittskydd

10 a §
Sainhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen
för att förhindra eller begränsa smittspridning, om inte uppgifitema enligt ett
reglemente, annan författning eller ett särskilt fullmäktigebeslut åvilar en annan
nämnd.

Om uppgifter enligt lag eller annan författning ankommer på den som bedriver
verksamhet och en kommunal myndighet bedriver verksamheten, är den

myndigheten således ansvarig för dessa uppgifter såsom verksamhetsutövare.
Sådana uppgifter som ankommer på kommunen eller på den som bedriver

verksamhet finns bland annat i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridmng av sjukdomen covid-19 med tillhörande förordning.

10b§
Om samhällsbyggnadsnämnden meddelar en föreskrift med stöd av delegering
från kommunfullmäktige (24 § första stycket 9)
l.
2.
3.

bör nämnden överväga att informera allmänheten om föreskriften
genom skyltning eller avspärrning vid aktuell plats,
ska nämnden till kommunstyrelsen skyndsamt överlämna en kopia av
föreskriftenför införandebland kommunens gällande författningar i
enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen, samt
ska nämnden skyndsamt översända kopior av meddelad föreskrift till
Polismyndigheten, smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

24 §
Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden rätten att fatta
beslut i följande ärendegrupper.

l. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller
större vikt och som överensstämmer med kommunens översiktsplan och

2.

eventuella fördjupade översiktsplaner.
Köp, försäljning, byte och överenskommelse om fastighetsreglering av
fast egendom till ett belopp motsvarande maximalt 250 prisbasbelopp i
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4.

2(2)

varje enskilt ärende och inom ramen för av kommunfullmäktige
beviljade investeringsanslag.
Inköp vid offentlig auktion av fast egendom, när
samhällsbyggnadsnämnden finner det behövligt för att tillvarata
kommunens intressen, även om nämnden överskriderramen för
beviljade investeringsanslag för inköp av fast egendom.
Lösen av arrende på kommunal fastighet och inköp av arrendators
byggnad därpå inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade
investeringsanslag.

5.
6.

Ansökan om inlösen enligt plan- och bygglagen.
Förlängning och upphörande av avtalad tid för byggnadsskyldighets
fullgörande enligt exploateringsavtal eller annat avtal godkänt av
kommunfullmäktige.

7.

8.
9.

Godkännande av avtalsparts överlåtelseav exploateringsavtal eller
annat avtal godkänt av kommunfullmäktige.
Utbyte av säkerhet angiven i exploateringsavtal.
Meddelande av föreskriftmed stöd av ett bemyndigande i lag eller
annan författning till kommunen för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta. Delegationen innefattar rätt att anta, ändra och
upphäva en sådan föreskrift.

25 §
Samhällsbyggnadsnämnden ska i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen
kungöra föreskrifter genom ett tillkännagivande på kommunens anslagstavla.
Tillkännagivandet på anslagstavlan ska ske innan föresknftema träder i kraft.
Har nämnden i sin tur delegerat rätten att meddela föreskrifter och har
tillkännagivandet på anslagstavlan skett särskilt, ska delegatens beslut ändå
anmälas till nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som nämnden har fattat avseende
l.
2.

detaljplaner,
områdesbestämmelser,

3.

inköp vid offentlig auktion som inte ryms inom av fulknäktige
beviljade investeringsanslagoch

4.

meddelade föreskrifter.

Har samhällsbyggnadsnänmden genom inköp vid offentlig auktion överskridit
sina investeringsanslag for inköp av fast egendom, ska nämnden i samband
med rapporten av inköpet informera fullmäktige om överskridandet och vid
behov föreslå fullmäktige hur överskridandet ska finansieras.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med
nämndens verksainhetsuppföljningöversiktligtredovisa övriga
delegationsbeslut som nämnden har fattat under uppföljningsperioden. Den
översiktliga redovisningen ska iimehålla uppgift om vilka fastigheter nämnden
har förvärvat eller överlåtitmed stöd av delegationernajämte köpeskilling,
men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller resultatet av
delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som nämnden har fattat.
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S№^^'Å^^/
Kommuners rätt att meddela
föreskrifter om förbud mot att

vistas på särskilt angivna platser
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en

park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Här
informerar SKR om föreskriftsrättens omfattning och om hur beslut

om föreskrifter enligt förordningen kan hanteras.
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19. Bestämmelsen finns i8 kap 1 § förordningen. Regleringen träder i kraft den 11
mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:

• vistas i en park,
• på en badplats eller,
• på någon annan liknande särskild plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
• det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel,
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Bemyndigandet i8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19lagen).

La

2021:4 om särskilda be ränsnin ar för att förhindra s ridnin av s ukdomen

covid-19 PDF

Förordnin en 2021:8 om särskilda be ränsnin ar för att förhindra s ridnin av
s'ukdomencovid-19

Förordnin

PDF

2021:161 om ändrin iförordnin en 2021:8 om särskilda

be ränsnin ar för att förhindra s ridnin avs"ukdomen covid-19 PDF

Frågor och svar om bemyndigandet för

kommuner att meddela föreskrifter om förbud

mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om kommuners rätt att förbjuda
människor att vistas på särskilt angivna platser, bland annat mer detaljerad
information om vilken typ av plats bemyndigandet gäller, hur föreskrifter kan utformas
och vilken påföljd den som begår en överträdelse av föreskriften kan drabbas av.

Vilket kommunalt organ kan besluta om föreskrifter med stöd av
förordningen? Uppdaterad: 10 mars 2021
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt

förordningen. Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud
med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från
fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att
det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd.
Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta

normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn både till
regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen (2017:725), KL. RF ger
grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter, l dessa ingår den fria rörligheten, 2
kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till hands att se förbudsförskrifter inom det
aktuella området som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för

kommunen. Sådana frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5
kap 1 § KL.
Kommunalla en Svensk Författnin ssamlin

Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas
med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbud
bara får gälla under korta perioder och eller på vissa angivna och begränsade
områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen
ökar dä.

En kommuns föreskriftsrätt efter bem ndi ande enli 18 ka . re erin sformen kan
inte utn

as av kommunalförbund

Hö sta förvaltnin sdomstolen

PDF

Vad måste beaktas när föreskrifter tas fram? Uppdaterad: 9 mars
2021
En kommunal föreskrift ska utformas med hänsyn både till de inskränkningarsom
framgår av covid-19-lagen och förordningen.
1. Faller den tänkta förskriftens geografiska räckvidd inom ramen för
bemyndigandet?
2. Ar föreskrifterna för långtgående, det vill säga innebär de ett hinder mot att
förflytta sig inom riket eller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i
enskildas frihet?

Vilken typ av plats kan vistelseförbudet omfatta? Uppdaterad: 9
mars 2021
l 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska områden
som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta:
• Parker

• Badplatser
• Annan liknande särskilt angiven plats.
Med begreppet "annan liknande särskilt angiven plats" avses att det endast är vissa

typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som
allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att
vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t. ex. köpcentrum och bibliotek,
och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan,
t. ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså
inte gälla sådana platser. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas med stöd av
bemyndigandet för bostäder och arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.)

Pro osition 2020/21:79 Re erin en

Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella
platsen
Även om den tänka föreskriften rent geografiskt faller inom bemyndigandet måste det
också finnas en påtaglig risk för trängsel.
Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller
teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t. ex. erfarenhetsmässigt finnas i
samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det bör dock inte krävas
någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha
uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (jämför Högsta
förvaltningsdomstolens dom i mål 2149-18).
Hö sta förvaltnin sdomstolens dom i mål 2149-18: Förutsättnin ama för att en

kommun ska få re lera ti

eri enom lokala ordnin sföreskrifter PDF

Vad kan föreskrifterna innehålla? Uppdaterad: 9 mars 2021
Föreskrifterna kan bara omfatta förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven
plats. Det innebär att det inte är möjligt att t. ex. tillåta vistelse på en plats under
förutsättning att besökarna iakttar särskilda förhållningsregler som krav på bärande
av munskydd etc. Sådana frågor regleras i annan ordning. Det är heller inte möjligt
att besluta om föreskrifter som innebär förbud mot att lämna en viss plats.

Platsen eller platserna som föreskrifterna avser måste
identifieras och avgränsas på ett tydligt sätt
En plats som omfattas av en föreskrift måste identifieras. För att uppnå en
ändamålsenlig tydlighet kan med fördel en kartbilaga som illustrerar det förbjudna
området fogas till föreskriften. Föreskriftens text måste i dessa fall kopplas till
kartbilagan.
Ett generellt förbud mot att vistas på en viss typ av plats, till exempel badplatser är
därför inte förenligt med att platsen ska kunna identifieras.

När anses föreskriften vara för långtgående? Uppdaterad: 9 mars
2021
Kommunala föreskrifter med stöd av covid-19-lagen får inte innebära så omfattande
inskränkningaratt förbudet blir ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Som exempel
anges i propositionen att det inte är tillåtet att införa ett förbud mot att vistas inom ett
område som omsluter en bostadsfastighet. Det är också viktigt att komma ihåg att det
är den sammanlagda effekten av föreskrifterna som ska beaktas. (Prop. 2020/21:79

s. 104. ).
Pro osition 2020/21:79 Re erin en

Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningari enskildas
frihet. Det ges inga exempel i förarbetena på vilka typer av inskränkningarsom anses
obefogade, däremot ska enligt prop. 2020/21:79 s. 105 hänsyn tas till:
• Geografisk omfattning - är denna väl awägd i förhållande till syftet och
behovet av att förebygga smittspridning?
• Tidsmässig giltighet - om risk för trängsel förekommer endast under vissa
tider på dygnet, vissa årstider etc. bör föreskriftens förbud enbart gälla under
dessa tider.

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik
plats har upphört, bör kommunen besluta att upphäva föreskriften fattas. Ett sådant
beslut fattas av det kommunala organ som har beslutat om införande av föreskriften.

Läs vidare
(Sidorna 19 ff.)
På rätt lats - handbok om u

låtelser av offentli a

latser PDF

hlur kan föreskrifter utformas? Uppdaterad: 9 mars 2021
En kommunal föreskrift om förbud mot att vistas på en, eller flera, särskilt angivna
platser kan ges följande utformning:
X kommuns föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i
kommunen

Beslutade av kommunfullmäktige den X mars 2021.

X kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningarför att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
1 § Det är förbjudet att vistas inom det område vidX-badet vid sjön V som framgår
av bilaga 1. Förbudet gäller från och med det att protokollet över beslutet justerats
och till och med den X mars 2021.

2 § Förbudet/förbuden i 1-X§§ gäller inte vistelse som är föranledd av platsens
drift, underhåll eller liknande.
3 § Den bryter mot 1 § kan dömas till penningböter enligt 24 § lagen om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Vilka krav finns på samråd och remiss innan beslut? Uppdaterad:
9 mars 2021
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt
angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra
sig över kommunens förslag. Det är inte närmare reglerat hur detta samråd ska gå
till. Även i de fall som kommunen överväger att upphäva föreskrifter bör nämnda
myndigheter ges möjlighet att yttra sig, även om detta inte är ett författningsreglerat
krav.

Beslut om föreskrifter med stöd av förordningen som fattas av fullmäktige omfattas av
det så kallade beredningstvånget i 5 kap. 26-38 §§ KL. Inom ramen för beredningen
kan exv. den nämnd som ansvar för skötseln av en plats som ska omfattas av
föreskriften samt socialnämnden höras.

Kommunalla en Svensk Författnin ssamlin

Vad gäller för kungörelse, expediering och ikraftträdande?
Uppdaterad: 10 mars 2021

Kungörelse och expediering
Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska kungöras
genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de
beslutade föreskrifterna har justerats.

Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens
webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något
annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan
förteckning på webbplatsen.
Utöver dessa grundläggande krav bör beslutet och tillhörande handlingar även
anslås på den aktuella platsen, skickas till Polismyndigheten, den regionala
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten (som fått regeringens uppdrag att föra
en förteckning över föreskrifter som meddelats med stöd av covid-19-lagen). Platsen
kan också spärras av. (Se prop. 2020/21:79 s. 104. ).
Pro osition 2020/21:79 Re erin en

Ikraftträdande
För att kommunala föreskrifterska få rättsverkan mot allmänheten förutsätts att de
har offentliggjorts i enlighet med det som sagts ovan.
Den kommunalrättsliga huvudregeln är att kommunala beslut, även beslut om
föreskrifter, börjar gälla så snart det finns justerat protokoll över beslutet - om inte
kommunen beslutar om senare ikraftträdande. 113 kap. 14 § KL anges att ett beslut
som kan överklagas med laglighetsprövning får verkställas innan det fått laga kraft
om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till om
verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas.
Pro osition2011/12:149 Bättre till ån till kommunala föreskrifter Re erin en

l prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter uttalade regeringen att
"Kommunala beslut, även normbeslut, anses gällande från den tidpunkten då
protokollet över beslutet har justerats. Av allmänna rättsgrundsatser anses dock följa
att normbesluten inte har bindande verkan mot enskilda, dvs. är verkställbara, innan

de har kungjorts. Den grundläggande formen för offentliggörande av kommunala
beslut är tillkännagivandet på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet
har justerats."
Ett beslut om föreskrifterav fullmäktige eller av en kommunal nämnd med stöd av
förordningen bör kunna justeras omedelbart varpå tillkännagivande om justeringen
på kommunens anslagstavla (numera på kommunens webbplats) liksom

tillgängliggörande av föreskriften på kommunens webbplats borde kunna ordnas
tämligen omgående.
Det finns inga regler om att föreskrifterna ska överprövas av länsstyrelsen eller annat
statligt organ, som är fallet vad gäller föreskrifter som meddelas av kommunen med
stöd av ordningslagen och anslutande föreskrifter.

Vad gäller om de kommunala föreskrifterna överträdes'?
Uppdaterad: 9 mars 2021
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är

kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till penningböter.
Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2000 kr av
Polismyndigheten, se Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för
vissa brott, bilaga 26.
Riksåkla arens föreskrifter 1999:178 omordnin sbot för vissa brott

Föreskrifterav nu aktuell karaktär omfattas varken av kommunens, länsstyrelsen
eller annan myndighets tillsynsansvar - det är en uteslutande polisiär uppgift att
bevaka överträdelser.

En annan konsekvens av att det införs ett förbud mot att vistas på en viss plats är att
det inte är möjligt att hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på den
platsen.

Det följer av allmänna principer att myndigheters personal i tjänsteutövning får vidta
nödvändiga och trängande åtgärder på en plats som omfattas av ett vistelseförbud.
Det gäller t. ex. polis, sjukvård och totalförsvar (prop. 2020/21:79 s. 105).
Pro osition 2020/21:79 Re erin en
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Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Inledande bestämmelser
Förhållande till andra författningar

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

alhnän stadga for styrelser och nämnder i Ale kommun.
Inskränkningari nämndens verksamhetsområde

2§
Av 6 kap 7 § kommunallagen framgår att en nämnd inte får bestämma om
rättigheter eller skyldigheter for kommunen i ärenden där nämnden företräder
kommunen som part. Av samma bestämmelse framgår att en nämnd inte heller
får utöva i lag eller annan författning föreskriventillsyn över sådan verksamhet
som nämnden själv bedriver.

Av reglemente forjävsnämnden framgår att jävsnämndens verksamhetsområde
består av de ärenden eller den tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden eller
annan nämnd är förhindrad att fullgöra.

3§
Även om samhällsbyggnadsnämnden i ärenden inom sitt verksamhetsområde
har att fullgöra de uppgifter som enligt en författning ankommer på kommun,
innebär det inte att nämnden har rätt att fatta beslut i ärendet, om det av 5 kap

l och 2 §§ kommunallagen följeratt beslutanderätten är förbehållen
kommunfulhnäktige^
pefinitfoner

4§
Med begreppet allmän stadga avses i detta reglemente allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun.

tog bort: av kommunallagea följer att kommuiifuUmäktige
är beslutsfattare.

tog bort: Ärenden av det slag som anges i första stycket är
bland aunat följande ärenden.^
Bildande, ändring och upphävande av skydds- och
verksamhetsområden samt reservat. K

Antagande, ändring och upphävande av generella föresbifteT.II
Antagande, mdring och upphävande av taxor.il

Med begreppetförvaltningsansvar avses i detta reglemente kommunens
ägaransvar.

Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de
forordnmgar och andra författningar som kompletterar lagen eller som lagen
kompletterar.

Med begreppetmiljöbalken avses i detta reglemente inte endast baUcen utan
även de lagar, förordningaroch andra författningarsom kompletterar balken.
tog bort: 2020-09-07, § 148
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Med begreppet nämnd avses i detta reglemente kommunstyrelsen och
kommunens övriga nämnder och styrelser.

Nämndens sammansättning
5§
Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, om

inte kommunfulhnäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för
den mandatperiod valet avser.

Verksamhetsområde
Fast egendom

6§
Samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningsansvaretfor kommunens fasta
egendom. Detta gäller dock inte om kommunfullmäktige har beslutat annat i
fråga om viss egendom.

Av reglemente för kultur- och fritidsnämnden (4 §) och reglemente for
servicenämnden(4 §) framgår att dessa nämnder har förvaltningsansvaret for
viss kommunal fast egendom.

7§
Av alhnän stadga (14 §) framgår att nämnder som har förvaltningsansvar får
överenskomma om att förvaltningsansvaretfor viss egendom ska överföras
eller klargöras (intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar).

7a§
Samhällsbyggnadsnämnden får till utomstående upplåta nyttjanderätt till
kommunens fasta egendom som nämnden har förvaltningsansvaretfor.

7b§
Av allmän stadga (15 §) framgår att samhällsbyggnadsnämnden har rätt att
överenskomma med annan nämnd att den andra nämnden disponerar viss

egendom och villkoren härför(intemöverenskommelse avseende hyra).

7c§
Även om arman nämnd har förvaltningsansvaretfor viss fast egendom,
l. ansvarar samhällsbyggnadsnämnden for den administrativa
förvaltningenav kommunens fastigheter,
2. företrädersamhällsbyggnadsnämnden kommunen som fastighetsägare,
3. ansvarar samhällsbyggnadsnämnden som fastighetsägarefor att bevaka
4.

kommunens rättigheter och uppfylla kommunens skyldigheter,
bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen vid

lantmäterifön-ättningar,planläggningoch bygglovsärenden, vilka
kommunen är sakägare i,
tog bort: 2020-09-07, §148
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bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen i

gemensamhetsanläggningar och andra samfälligheter i vilka kommunal
6.

fastighet är delägare, samt
bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen avseende

servitut, ledningsrätter och nyttjanderätter angående kommunal
fastighet.

7d§
I samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ingår att inom gällande budgetramar
handlägga ärenden om förvärv av den fasta egendom som behövs för
kommunens verksamhet. I nämndens uppgifter ingårvidare att handlägga
ärenden om överlåtelse av den fasta egendom som inte längre behövs.

Samhällsbyggnadsnämnden får besluta att mottaga gåva av fast egendom.
Nämnden är beredningsorgan i övriga ärenden om förvärv och överlåtelseav
fast egendom, om inte kommunfulhnäktige har delegerat beslutanderätten i
sådana ärenden.

Plan- och byggnadsväsende

8§
Samhällsbyggnadsnämnden är byggnadsnämnd i Ale koimnun och ansvarar för
kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt
l. plan- och bygglagen (2010:900),
2. fastighetsbildningslagen (1970:988),
3. anläggningslagen (1973:1149),
4. ledningsrättslagen (l 973:1144) och

5. lagen (1971:1037) om äganderättsutredningoch legalisering
ankommer på kommun eller den nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar dock inte for de uppgifter som enligt
reglemente for kommunstyrelsen (21 §) ankoimner på styrelsen.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar for skyltning framgår även av 19 §.
Exploatering

8a§
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for kommunens exploateringsverksamhet.
Nämnden har därvid att tillse att en tillfi-edsställande markberedskap
upprätthålls.

Samhällsbyggnadsnämnden ska inom kommunen allmänt främja
exploateringsverksamhet som är förenlig med kommunens mål i stort.
När flera kommunala myndigheter är berörda av en exploatering ska
samhällsbyggnadsnämnden samordna de kommunala intressenaoch tillse att
övriga kommunala myndigheter ges möjlighet att bevaka sina intressen.

8b§
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden uppdaterat till och med fullmäktiges beslut 2021..
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Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lag
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

8c§
Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt

6 kap 39 § plan- och bygglagen (2010:900) om riktlinjer for exploateringsavtal.

8d§
Samhällsbyggnadsnämnden får med utomstående ingå nyttjanderättsavtal
avseende icke kommunägda fastigheter, dock med den begränsningen att

avtalet ska godkännas av kommunfulknäktige om avtalstiden är längre än tio
år. Begränsningengäller både avtal varigenom kommunen erhåller
nyttjanderätt och avtal om andrahandsupplåtelse.
Kulturmiljö

9§
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt kulturmiljölagen (1988:950).
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kultur- och fritidsnämnden for kännedom
skicka över kopior på handlingar som initierar ärenden enligt kulturmiljölagen
hos samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller dock inte om kultur- och
fritidsnämnden har meddelat att kopior på handlingar i vissa ärendetyper inte
önskas eller om samhällsbyggnadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
skickar över handlingarna for yttrande.
MUjö

10 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i kommunen for följande verksamheter.
l.
2.
3.

Miljö- och hälsoskydd
Strandskydd
Renhållning

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt
l. miljöbalken och

2.

lagen (2006:1570) om skydd mot internationellahot mot människors
hälsa.

Samhällsbyggnadsnämnden är miljö- och hälsoskyddsnämnd i Ale kommun
och fullgör de uppgifter som ankommer på den kommunala nämnd som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och de uppgifter som enligt
miljöbalken ankommer på kommunal nämnd.

Har ansvaret för tillstånd, dispenser eller tillsyn inom miljöbalkens område
överförts till kommunen från länsstyrelsen eller annan statlig myndighet,

fullgör samhällsbyggnadsnämnden dessa uppgifter.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar dock inte for de uppgifter som enligt
reglemente for kommunstyrelsen (22 §) ankommer på styrelsen.

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden uppdaterat till och med fullmäktiges beslut 2021........... §...... i_^
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Smittskydd

10 a §
Sainhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på
kommunen för att förhindra eller begränsa smittspriduing, om inte

uppgifterna enligt ett reglemente, annan författning eller ett särskUt
fullmäktigebeslut åvilar en annan nämnd.

Om uppgifter enligt lag eller annan författning ankommer på den som
bedriver verksamhet och en kommunal myndighet bedriver

verksamheten, är den myndigheten således ansvarig for dessa uppgifter
såsom verksamhetsutövare.

Sådana uppgifter som ankommer på kommunen eller på den som bedriver
verksamhet finns bland annat i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 med tillhörande
förordning.

10 b §
Om samhällsbyggnadsnämnden meddelar en föreskrift med stöd av
delegering från kommunfullmäktige (24 § första stycket 9)

l. bör nämnden överväga att informera allmänheten om föreskriften
genom skyltning eller avspärrning vid aktuell plats,
2.

3.

ska nämnden till kommunstyrelsen skyndsamt överlämna en kopia
av föreskriften för införande bland kommunens gällande

författningari enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen, samt
ska nämnden skyndsamt översända kopior av meddelad föreskrift
tiU Polismyndigheten, smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten.

Livsmedel

11 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt livsmedelslagen
(2006:804) anJkommer på kommun.
Tobak och liknande produkter

12 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör tillsyn som ankommer på kommun enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende rökfria miljöer
angivna i 6 kap samma lag. Nämnden ansvarar för att i samband med sådan
tillsyn fullgöra de uppgifter och utöva de befogenheter som tillkommer
kommunen.

Kommunens övriga uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter fullgörs av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden enligt reglemente
for omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (12 §).
Trafik

13 §
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

, tog bort: 2020-09-07, §148
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Samhällsbyggnadsnämnden är trafiknämnd i Ale kommun.
Nämnden ansvarar for de uppgifter som ankommer på kommun enligt

l.
2.
3.
4.

lagen (l 978:234) om nämnder for vissa trafikfrågor,
trafikförordningen(l 998:1276) och andra trafikförfattningar,
lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning och
lagen (l 982:129) om flyttning av vissa fordon i vissa fall.

14 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for kommunens trafiksäkerhetsarbete.
Uppgifter enligt ordningslagen

15 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt ordningslagen (1993:1617).
Kartor och mätning

16 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for kommunens kart- och mätverksamhet.
Vatten och avlopp

17 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for den alhnänna vatten- och
avloppsanläggningen i Ale kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lagen (2006:412)
om alhnänna vattentjänster ankommer på kommun.
Gator, parker och vägar m m

18 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for gator, parker och annan allmän
platsmark som kommunen är huvudman for.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for de badplatser som i lokala
ordningsföreskrifter i Ale kommim (3 §) jämställs med offentlig plats,
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunal väghålhiingsmyndighet.

19 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning.
Natur

20
tog bort: 2020-09-07, §148
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for kommunens övergripande naturvärdsoch skogsvårdsarbete.
(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige

2020-09-07, § 148)

21 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07)

Bostadsanpassning

22 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Namn och adresser m m

23 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar for och beslutar om

l. namn på gator, torg, parker, broar och andra allmänna platser samt
namn på andra vägar och gång- och cykelvägar, samt
2. namn på kommunala byggnader och anläggningarsåsom skolor,
äldreboenden och idrottsplatser, efter initiativ från verksamhetsansvarig
nämnd, varvid namn bara bör fastställas på sådana byggnader och

anläggningarsom bedöms ha oförändrad verksamhet under överskådlig
tid.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt

l.

förordningen(2000:308) om fastighetsregisteroch

2.

lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Delegering från fullmäktige
24 §
Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden rätten att fatta
beslut i följande ärendegrupper.

l. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller
större vikt och som överensstämmer med kommunens översiktsplan och
eventuella fördjupade översiktsplaner.

2. Köp, forsäljnmg, byte och överenskommelse om fastighetsregleringav
fast egendom till ett belopp motsvarande maximalt 250 prisbasbelopp i
varje enskilt ärende och inom ramen for av kommunfulhnäktige
beviljade investeringsanslag.

3. Inköp vid offentlig auktion av fast egendom, när
samhällsbyggnadsnämnden filmer det behövligt for att tillvarata
kommunens intressen, även om nämnden överskrider ramen for

beviljade investeringsanslag for inköp av fast egendom.

4. Lösen av arrende på kommunal fastighet och inköp av arrendators
byggnad därpå inom ramen for av kommunfullmäktige beviljade
investeringsanslag.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden uppdaterat till och med fullmäktiges beslut 2021........... § ...... i_^
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5. Ansökan om inlösenenligt plan- och bygglagen.
6. Förlängning och upphörande av avtalad tid for byggnadsskyldighets
fullgörande enligt exploateringsavtal eller annat avtal godkänt av
kommunfullmäktige.

7. Godkännande av avtalsparts överlåtelseav exploateringsavtal eller
annat avtal godkänt av kommunfulhnäktige.

8. Utbyte av säkerhet angiven i exploateringsavtal.
9.

Meddelande av föreskrift med stöd av ett bemyndigande i lag eller

annan författning töl kommunen för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta. Delegationen innefattar rätt att anta, ändra
och upphäva en sådan föreskrift

25 §
Samhällsbyggnadsnämnden ska i enlighet med 8 kap 13 § kommunaUagen
kungöra föreskrifter genom ett tillkännagivande på kommunens
anslagstavla. Tillkännagivandetpå anslagstavlan ska ske innan
föreskrifterna träder i kraft Har nämnden i sin tur delegerat rätten att
meddela föreskrifter och har tillkännagivandet på anslagstavlan skett

särskilt, ska delegatens beslut ändå anmälas till nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som nämnden har fattat avseende
l.
2.

detaljplaner,
områdesbestämmelser»

tog bort: och

3. inköp vid offentlig auktion som inte ryms inom av falhnaktige
beviljade investeringsanslag och
4.

meddelade föreskrifter

Har samhällsbyggnadsnämnden genom inköp vid offentlig auktion överskridit
sina investeringsanslag för inköp av fast egendom, ska nämnden i samband
med rapporten av inköpet informera falbnäktige om överskridandet och vid
behov föreslå fullmäktige hur överskridandet ska fmansieras.

Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med
nämndens verksamhetsuppföljningöversiktligtredovisa övriga
delegationsbeslut som nämnden har fattat under uppföljningsperioden. Den
översiktligaredovisningenska innehållauppgift om vilka fastigheternämnden
har förvärvat eller överlåtit med stöd av delegationerna jämte köpeskilling,

men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller resultatet av
delegationsbeslut inom varje ärendegmpp som nämnden har fattat.

, tog bort: 2020-09-07 §148
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer:SBN.2021.75
Datum: 2021-03-25
Kommunjurist Klas Holmberg
Samhällsbyggnadsnämnden

Ändring av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
dels att 3, 24 och 25 §§ ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag 2021-03-12,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§, föregångna av en ny rubrik med
den lydelse som framgår av förvaltningens förslag 2021-03-12,
dels att ändringarna träder i kraft den 20 maj 2021.
Sammanfattning
Genom en ändring av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-10 får en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Förvaltningens förslag till ändring av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden innebär att
nämnden får ansvaret för smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, om uppgifterna
inte åvilar en annan nämnd.
Med hänsyn till att föreskrifter snabbt kan behöva antas eller upphävas innehåller förslaget
vidare en delegation till samhällsbyggnadsnämnden att meddela föreskrifter med stöd av ett
bemyndigande i lag eller annan författning till kommunen för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta.

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Klas Holmberg
Kommunjurist

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-25
3, 10 a, 10 b, 24 och 25 §§ reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, förslag 2021-03-12
Gällande reglemente med föreslagna ändringar markerade, utkast 2021-03-12
Utskrift från SKR:s hemsida 2021-03-11
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektor samhällsbyggnad
Kommunjuristen
Ärendet
Genom en ändring av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-10 får en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Förvaltningens förslag till ändring av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden innebär att
nämnden får ansvaret för smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, om uppgifterna
inte åvilar en annan nämnd. Detta har i förslaget införts i en ny 10 a § med följande lydelse.
10 a §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen
för att förhindra eller begränsa smittspridning, om inte uppgifterna enligt ett
reglemente, annan författning eller ett särskilt fullmäktigebeslut åvilar en annan
nämnd.
Om uppgifter enligt lag eller annan författning ankommer på den som bedriver
verksamhet och en kommunal myndighet bedriver verksamheten, är den
myndigheten således ansvarig för dessa uppgifter såsom verksamhetsutövare.
Sådana uppgifter som ankommer på kommunen eller på den som bedriver
verksamhet finns bland annat i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 med tillhörande förordning.
Med hänsyn till att föreskrifter snabbt kan behöva antas eller upphävas innehåller förslaget
vidare en delegation till samhällsbyggnadsnämnden att meddela föreskrifter med stöd av ett
bemyndigande i lag eller annan författning till kommunen för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta. Eftersom sådana föreskrifter kan förväntas innebära en begränsning av
grundlagsskyddade fri- och rättigheter, finns det begränsningar i vilka föreskrifter som får
meddelas i regeringsformen och i den nu aktuella covidlagstiftningen. Rätten att meddela
föreskrifter begränsas även av kommunallagens regler om vad kommunfullmäktige får
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212000-1439
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delegera. För delegationsbeslut att meddela föreskrifter har i förslaget införts särskilda
bestämmelser i 25 §. Punkten 9 i 24 § och 25 § föreslås därmed få följande lydelse.
24 §
Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden rätten att fatta
beslut i följande ärendegrupper.
=====
Punkterna 1-8 är utelämnade.
=====
9. Meddelande av föreskrift med stöd av ett bemyndigande i lag eller annan
författning till kommunen för att förhindra eller begränsa spridning av
smitta. Delegationen innefattar rätt att anta, ändra och upphäva en sådan
föreskrift.
25 §
Samhällsbyggnadsnämnden ska i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen
kungöra föreskrifter genom ett tillkännagivande på kommunens anslagstavla.
Tillkännagivandet på anslagstavlan ska ske innan föreskrifterna träder i kraft.
Har nämnden i sin tur delegerat rätten att meddela föreskrifter och har
tillkännagivandet på anslagstavlan skett särskilt, ska delegatens beslut ändå
anmälas till nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som nämnden har fattat avseende
1. detaljplaner,
2. områdesbestämmelser,
3. inköp vid offentlig auktion som inte ryms inom av fullmäktige beviljade
investeringsanslag och
4. meddelade föreskrifter.
Har samhällsbyggnadsnämnden genom inköp vid offentlig auktion överskridit
sina investeringsanslag för inköp av fast egendom, ska nämnden i samband med
rapporten av inköpet informera fullmäktige om överskridandet och vid behov
föreslå fullmäktige hur överskridandet ska finansieras.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med
nämndens verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga
delegationsbeslut som nämnden har fattat under uppföljningsperioden. Den
översiktliga redovisningen ska innehålla uppgift om vilka fastigheter nämnden
har förvärvat eller överlåtit med stöd av delegationerna jämte köpeskilling, men
får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller resultatet av
delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som nämnden har fattat.
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Om föreskrifter meddelas, bör vissa åtgärder vidtas utöver obligatoriska åtgärder angivna i 25
§ första och andra styckena. Med hänsyn till att det är fråga om föreskrifter riktade mot
enskild, har dessa listats i en egen ny paragraf i förslaget med följande lydelse.
10 b §
Om samhällsbyggnadsnämnden meddelar en föreskrift med stöd av delegering
från kommunfullmäktige (24 § första stycket 9)
1. bör nämnden överväga att informera allmänheten om föreskriften
genom skyltning eller avspärrning vid aktuell plats,
2. ska nämnden till kommunstyrelsen skyndsamt överlämna en
kopia av föreskriften för införande bland kommunens gällande
författningar i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen, samt
3. ska nämnden skyndsamt översända kopior av meddelad föreskrift
till Polismyndigheten, smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten.
På grund av att förslaget innebär att rätten att meddela föreskrifter delegeras, har 3 § behövt
omformuleras och i förslaget fått följande lydelse.
3§
Även om samhällsbyggnadsnämnden i ärenden inom sitt verksamhetsområde
har att fullgöra de uppgifter som enligt en författning ankommer på kommun,
innebär det inte att nämnden har rätt att fatta beslut i ärendet, om det av 5 kap 1
och 2 §§ kommunallagen följer att beslutanderätten är förbehållen
kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att om smittskyddsläget kräver att föreskrifter meddelas i
Ale, är de kostnader som föreskrifterna medför begränsade och bör rymmas inom ram.
Invånarperspektiv
Ett förbud som meddelas genom föreskrifter för att förhindra eller begränsa smittspridning
medför för- och nackdelar för kommunens invånare.
Tänkbara föreskrifter innebär en inskränkning i de grundläggande fri- och rättigheterna.
Utfärdar kommunen föreskrifter med stöd av den nu aktuella lagstiftningen innebär
föreskrifterna en inskränkning i den grundlagsskyddade fria rörligheten.
Tänkbara föreskrifter meddelas för att minska risken för att invånare ska bli sjuka och ytterst
för att sjukvården ska ha resurser att ge sjuka invånare vård.
Förslaget att till samhällsbyggnadsnämnden delegera rätten att meddela föreskrifter har
intagits i reglementsförslaget för att nödvändiga föreskrifter snabbt ska kunna meddelas och
anpassas till den vid varje tid aktuella situationen.
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Hållbarhetsperspektivet
Hållbarhet bedöms inte vara en aktuell frågeställning i ärendet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Regeringen har genom den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covidlagen) fått ytterligare möjligheter, utöver
bemyndigandena i ordningslagen och smittskyddslagen, att utfärda förordningar för att
förhindra eller begränsa smittspridning av sjukdomen Covid-19. Lagen gäller till och med
september 2021.
I 13 § covidlagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Sådana föreskrifter
får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett
hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig.
Med stöd av covidlagen har regeringen utfärdat en förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covidförordningen).
Regeringen har genom en ändringsförordning (2021:161) utfärdad den 4 mars 2021 beslutat
att införa ett nytt 8 kapitel i covidförordningen. Ändringen har trätt i kraft den 11 mars 2021.
En kommun får i och med den nya 8 kap 1 § covidförordningen meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Föreskrifter som en kommun meddelar med stöd av 8 kap 1 § covidförordningen utgör en
inskränkning i ”den fria rörligheten” som är grundlagsskyddad genom 2 kap 8 §
regeringsformen. I kapitlet finns även bestämmelser som begränsar rätten att inskränka den
fria rörligheten.
Av 5 kap 2 § kommunallagen framgår att fullmäktige inte får delegera beslutanderätten i
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
SKR har den 10 mars på sin hemsida publicerat en beskrivning och bedömning av rättsläget,
se bilaga.
Remissyttrande
Förslaget att ändra reglementet har inte varit ute på remiss.
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Beslutets genomförande
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva överväga om nämnden ska fatta beslut om
eventuella föreskrifter eller om beslutanderätten ska delegeras för att möjliggöra ett snabbare
beslutsfattande och vid en delegering även överväga villkoren för en sådan delegation.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, utan
att ha koppling till annan kommunal verksamhet, är bäst förenlig med
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och därför bör införas i nämndens
verksamhetsområde. Förvaltningen är av uppfattningen att uppgiften bör formuleras som ett
generellt ansvar för smittskyddsuppgifter som åläggs kommunen, för att upprätthålla en hög
beredskap för ny lagstiftning.
Huvudregeln är att kommunfullmäktige beslutar om föreskrifter som begränsar den enskildes
frihet t ex lokala ordningsföreskrifter. En nämnds delegat fattar dock i vissa fall beslut om
tillfälliga sådana föreskrifter t ex föreskrifter om eldningsförbud vid brandfara. Den
kommunalrättsliga möjligheten att till en nämnd delegera rätten att meddela föreskrifter
förutsätter att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Förvaltningen är av uppfattningen att om smittskyddsläget skulle kräva att föreskrifter
meddelas i Ale, är det väsentligt att snabbt kunna meddela föreskrifter. Situationen liknar i
detta avseende föreskrifter om eldningsförbud. Förslaget att delegera rätten att meddela
föreskrifter möjliggör för samhällsbyggnadsnämnden att vid behov snabbt kunna meddela
föreskrifter och att snabbt kunna upphäva föreskrifterna när de inte längre behövs. Med
hänsyn till alla begränsningar och samråd som har föreskrivits i covidlagen gör förvaltningen
bedömningen att det är möjligt att delegera beslutanderätten. Om det mot all förmodan skulle
utfärdas lagstiftning utan klara begränsningar, så innehåller både regeringsformen och
kommunallagen begränsningar. Förvaltningens förslag innehåller därutöver en skyldighet att
snarast redovisa en meddelad föreskrift till fullmäktige och offentliggöra det.
Förvaltningen har inte föreslagit att föreskrifter ska tidsbegränsas och har inte heller föreslagit
en skyldighet att underställa kommunfullmäktige beslutet inom viss tid. Förvaltningen är av
uppfattningen att det är tillräckligt svårt att hålla reda på alla tidsbegränsade statliga
förordningar som förlängs eller ändras. En skyldighet att inom viss tid underställa fullmäktige
beslutet är enligt förvaltningens mening inte försvarbart med hänsyn till kostnaderna för att
inkalla fullmäktige.
Förvaltningen är av uppfattningen att det är naturligt att ett meddelat förbud upphävs så fort
det inte längre behövs. Bevakningen över att nämnden inte meddelar obefogade föreskrifter
finns i praktiken genom att allmänheten direkt skulle klaga hos kommunstyrelseledamöter,
fullmäktigeledamöter eller statliga myndigheter, vilket skulle lösa situationen.
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SKR har uttryckt sig mer försiktigt i fråga om möjligheten att delegera rätten att meddela
föreskrifter.
Om kommunfullmäktige inte är beredd att delegera rätten att meddela föreskrifter, bör
smittskyddsansvaret i den föreslagna 10 a § i stället åvila kommunstyrelsen för att korta
beredningstiden för fullmäktigeärenden avseende föreskrifter. Förvaltningen vill dock
framhåll att detta skulle medföra oacceptabla handläggningstider om föreskrifter snabbt
behöver meddelas, även om det kallas till extra sammanträden med kommunfullmäktige och
kommunstyrelse.
Om samhällsbyggnadsnämnden bestämmer sig för att delegera rätten att utfärda föreskrifter,
är förvaltningen av uppfattningen att nämnden bör begränsa delegationen till bland annat
gällande lagstiftning.
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FÖRSLAG 2021-04-15

Reglemente för kommunstyrelsen
2a§
Även om kommunstyrelsen i ärenden inom sitt verksamhetsområde har att
fullgöra de uppgifter som enligt en författning ankommer på kommunen,
innebär det inte att styrelsen har rätt att fatta beslut i ett ärende, om det av 5
kap 1 och 2 §§ kommunallagen följer att beslutanderätten är förbehållen
kommunfullmäktige.
41 c §
Om kommunstyrelsen meddelar en föreskrift om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand med stöd
av delegering från kommunfullmäktige (47 § första stycket 9)
1. ska styrelsen skyndsamt införa föreskriften bland kommunens gällande
författningar i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen, samt
2. ska styrelsen skyndsamt översända kopior av meddelad föreskrift till
Polismyndigheten och Bohus räddningstjänstförbund.
Smittskydd
41 d §
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen för att
förhindra eller begränsa smittspridning, om inte uppgifterna enligt ett
reglemente, annan författning eller ett särskilt fullmäktigebeslut åvilar en
annan nämnd.
Om uppgifter enligt lag eller annan författning ankommer på den som bedriver
verksamhet och en kommunal myndighet bedriver verksamheten, är den
myndigheten således ansvarig för dessa uppgifter såsom verksamhetsutövare.
Sådana uppgifter som ankommer på kommunen eller på den som bedriver
verksamhet finns bland annat i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 med tillhörande förordning.
41 e §
Om kommunstyrelsen meddelar en föreskrift för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta med stöd av delegering från kommunfullmäktige (47 §
första stycket 10)
1. bör styrelsen överväga att informera allmänheten om föreskriften
genom skyltning eller avspärrning vid aktuell plats,
2. ska styrelsen skyndsamt införa föreskriften bland kommunens
gällande författningar i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen,
samt
3. ska styrelsen skyndsamt översända kopior av meddelad föreskrift till
Polismyndigheten, smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.
47 §
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i
följande ärendegrupper.
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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.
9. Meddelande av föreskrift om förbud helt eller delvis mot eldning
utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand (2 kap 7 §
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor). Delegationen innefattar
rätt att anta, ändra och upphäva en sådan föreskrift.
10. Meddelande av föreskrift med stöd av ett bemyndigande i lag eller
annan författning till kommunen för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta. Delegationen innefattar rätt att anta, ändra och
upphäva en sådan föreskrift.
48 §
Kommunstyrelsen ska i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen kungöra
meddelade föreskrifter genom ett tillkännagivande på kommunens
anslagstavla. Tillkännagivandet på anslagstavlan ska ske innan föreskrifterna
träder i kraft. Har styrelsen i sin tur delegerat rätten att meddela föreskrifter
och har tillkännagivandet på anslagstavlan skett särskilt, ska delegatens beslut
ändå anmälas till styrelsen.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som styrelsen har fattat avseende
1. ansökan om expropriation,
2. utlösande av option,
3. utlösande av förköpsklausul och
4. meddelade föreskrifter för att förhindra eller begränsa spridning av
smitta.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige i samband med styrelsens
verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga delegationsbeslut som
styrelsen har fattat under uppföljningsperioden. Den översiktliga redovisningen
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.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.189
Datum: 2021-04-27
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 1, 2021 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa uppföljningsrapport 1 per mars 2021.
Sammanfattning
Nämnderna, styrelser och kommunen som total ska lämna uppföljningsrapporter under 2021.
Detta sker per mars, augusti och i samband med årsbokslut. Resterande uppdrag från 2019
redovisas i augustirapporten. Kommunstyrelsen ansvarar för avdelningarna HR, kansli- och
säkerhet, ekonomi samt strategi och uppföljning. Första kvartalet 2021 har, precis som under
2020, påverkats påtagligt av pandemin.
En rad grundutbildningar för chefer lanseras under 2021, bland annat inom svåra samtal.
Chefsintroduktionen görs om och kommer att ske digitalt från och med i år. Med syfte att
bidra till ett ökat nyföretagande har en satsning på nyföretagande tillsammans med Kungälvs
kommun inletts. Samrådet för ny översiktsplanen har precis avslutats och synpunkter bereds
inför utställningsfas.
Omställningen i samhället till distansmöten och digitala insatser har ställt krav på
kommunstyrelsen att bidra kommunikativt. Exempel som kan nämnas är budgetdagar med
digitala live sändningar och inspelade tillitsdialoger. Arbete med en ny styrning- och
ledningsmodell för kommunen har startats upp. Det kommuninterna GDPR-nätverket har
återstartats. Under året kommer alla kommunens försäkringar att förnyas, vilket sker genom
gemensamma upphandlingar i försäkringsmäklarens regi. De nya försäkringarna börjar gälla
vid årsskiftet. Mäklaren har aviserat att det finns betydande risk för ökade premier.
Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem är i fokus för 2021.
Kommunstyrelsen har upphandlat nytt ekonomisystem som implementeras under året för att
driftsättas 1 januari 2022. Under året kommer också en ny bankupphandling ske.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 8 600 tkr där en stor del av överskottet finns
inom de sektorcentrala resurserna såsom medel avsatta för strategiska mål samt
kommungemensamma utredningar.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef SOU
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Delårsbokslut 1, 2021 för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare
För kännedom:

Avdelningschef SoU
Ekonomichef
Kommunchef
Ärendet
Nämnderna, styrelser och kommunen som total ska lämna uppföljningsrapporter under 2021.
Detta sker per mars, augusti och i samband med årsbokslut. Resterande uppdrag från 2019
redovisas i augustirapporten. En rad grundutbildningar för chefer lanseras under 2021, bland
annat inom svåra samtal. Chefsintroduktionen görs om och kommer att ske digitalt från och
med i år. Ett ledarutvecklingsprogram för kommunens chefer är under framtagande. En
anställd från HR är fortsatt utlånad för att hantera skyddsprodukter och kommunens centrala
lager. Via kommunens kontaktcenter hanterades 18 666 ärenden under Q1. Andelen avslutade
ärenden i telefon låg på 81 procent.
Näringslivsrådet möts digitalt och företagsbesök genomförs delvis digitalt. Med syfte att bidra
till ett ökat nyföretagande, för att säkerställa en stabil lokal arbetsmarknad med bred
branschvariation, har en satsning på nyföretagande tillsammans med Kungälvs kommun
inletts. Arbetet med att stödja i de strategiska målen har fortsatt utvecklats, dialoger,
workshops och enkätundersökningar har arbetats fram och följer överlag den planering som
satts.
Samrådet för ny översiktsplanen har precis avslutats och synpunkter bereds inför
utställningsfas. Arbetet med den översiktliga planeringen har inneburit att betydande resurser
har förflyttats inom avdelningen för strategi och uppföljning där näringslivschef,
kommunikationschef, tre utvecklingsledare samt energi- och klimatrådgivaren i perioder varit
resursfördelade för detta område. Det har fått till följd att vissa insatser som avdelningen
ansvarar för såsom utvärdering av den tillitsbaserade styrningen fått skjutas fram.
Omställningen i samhället till distansmöten och digitala insatser har ställt krav på
kommunstyrelsen att bidra kommunikativt. Exempel som kan nämnas är budgetdagar med
digitala live sändningar och inspelade tillitsdialoger. En digitaliseringsstrateg har anställts
under Q1 med tillträde 1 juni. Rekrytering av ny analytiker har påbörjats. Arbete med en ny
styrning- och ledningsmodell för kommunen har startats upp. Samverkan med
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dataskyddsombundet, som agerar genom GR, har fungerat väl och det kommuninterna
GDPR-nätverket har återstartats.
Under året kommer alla kommunens försäkringar att förnyas, vilket sker genom gemensamma
upphandlingar i försäkringsmäklarens regi. De nya försäkringarna börjar gälla vid årsskiftet.
Mäklaren har aviserat att det finns betydande risk för ökade premier. Upphandlingen av ett
nytt ärendehanteringssystem är i fokus för 2021. Arbetet med nämndadministrationen har
ställt nya krav bland annat i och med genomförandet av heldigitala sammanträden med
kommunfullmäktige. Vid årsskiftet tillträdde en säkerhetssamordnare med fokus brandskydd
och utbildningar av chefer i organisationen har genomförts.
Kommunstyrelsen har upphandlat nytt ekonomisystem som implementeras under året för att
driftsättas 1 januari 2022. Stort fokus kommer att behöva läggas på detta arbete för att få ett
väl fungerande system som ger oss förutsättningar för automatiseringar och digitalisering
framgent inom ekonomiområdet och tillhörande processer. Under året kommer också en ny
bankupphandling ske och gälla för hela koncernen Ale kommun då vårt nuvarande avtal går
ut i oktober 2021.
Ekonomisk bedömning
De sektorcentrala medlen som hanteras av kommunchefen har en för perioden en positiv
avvikelse på ca 3,8 mkr. Merparten av överskottet förklaras med outnyttjade strategiska medel
samt inga i dagsläget kända utredningsuppdrag som behöver genomföras. Prognosen på 5 mkr
är i relation till periodens avvikelse något försiktig men utifrån erfarenhet från tidigare år så
kommer sannolikt vissa delar av de strategiska medlen att nyttjas under året.
Förbrukningsmaterial kopplat till pågående pandemi hanteras centralt i kommunen vilket kan
komma att förändra prognosen framgent om situationen i samhället skulle förändras
dramatiskt.
Ekonomiavdelning visar för perioden en marginell positiv avvikelse. För helåret är
bedömningen att resultatet kommer att landa på ett plus på omkring 0,3 mkr. Den positiva
prognosen består av både positiva och negativa kostnadsavvikelser. Då ekonomichefen från
maj och resten av året kommer att gå in och verka som Tillförordnad Samhällsbyggnadschef
tillsammans med att det är några medarbetare inom ekonomiavdelningen som tillfälligt gått
ner i tjänst så genereras ett överskott på personalkostnaderna. Samtidigt har avdelningen
merkostnader i form av dubbla licenskostnader från maj-december för kommunens
ekonomisystem då man håller på att implementera ett nytt som ska vara i drift från 1 januari
2022. Ekonomisystemsbytet innebär också att kostnaderna för konsultstöd är beräknas bli
högre budgeterat. Totalt visar dock ekonomiavdelningen en positiv prognos.
HR avdelningen har en positiv avvikelse på drygt 0,4 mkr för perioden kopplat till ett lägre
utfall för företagshälsovård samt friskvård vilket är helt naturligt vid denna tid på året.
Prognosen är en budget i balans vid årets slut med en viss reservation för att framförallt
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kostnaderna för friskvård de senaste åren överstigit budget vilket medför att andra kostnader
behöver minska för att prognosen ska hålla.
Kansli och säkerhetsavdelningen har för perioden ett utfall som motsvarar budgeten.
Prognosen är dock satt till en positiv avvikelse på 2,8 mkr vilket beror på tre avvikande
poster. Kapitalkostnaderna har visat sig blir betydligt lägre än vad som budgeterats vilket
också står för den största avvikande posten. Resterande avvikelser är personalrelaterade där
ett utköp som avslutades efter budgetbeslutet samt en föräldraledighet under del av året som
inte tillsätts medför minskade kostnader.
Strategi och uppföljning har för perioden en positiv avvikelse som i huvudsak beror på ej
inkomna fakturor för färdtjänst samt lägre personalkostnader än planerat beroende på högre
sjukfrånvaro. Prognosen för 2021 är uppskattad till 0,5 mkr och där överskottet i stort sett är
personal- och sjukdomsrelaterat. Arbetet med kommunens nya översiktsplan förväntas kosta
mer än beräknat men har ändå inrymts i prognosen ovan.
Räddningstjänstens positiva avvikelse beror på en viss fördröjning i faktureringen. Tidigare
fakturor ligger dock helt i linje med beslutad budget och prognosen för verksamheten är
därmed en budget i balans.
Förtroendemannaverksamheten har för perioden ett mindre överskott. Prognosen är ändock en
budget i balans för 2021 men om pandemins effekter fortsatt kommer inverka på den politiska
arenans möjligheter till möten likt föregående år så är det inte otänkbart att prognosen
behöver revideras till ett positivt resultat under året.
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.
Förvaltningens bedömning
De planerade insatser som återfinns i kommunstyrelsens plan för 2021 har i väsentlig del
startats upp enligt plan. Pandemin fortsätter att påverka kommunstyrelsens planerade insatser
företrädesvis på så vis att övergången till arbetssätt som understöds av digitala verktyg har
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snabbats på ytterligare. Arbetet med den översiktliga planeringen har inneburit att
kommunstyrelsen prioriterat om arbetsuppgifter och resurser för att säkerställa att tidsplanen
för arbetet har kunnat hållas. Detta har inneburit att en del av kommunstyrelsens planerade
uppdrag har fått flyttas fram. De sektorcentrala medlen som hanteras av kommunchefen har
en för perioden en positiv avvikelse på ca 3,8 mkr. Merparten av överskottet förklaras med
outnyttjade strategiska medel samt inga i dagsläget kända utredningsuppdrag som behöver
genomföras. Prognosen på 5 mkr är i relation till periodens avvikelse något försiktig men
utifrån erfarenhet från tidigare år så kommer sannolikt vissa delar av de strategiska medlen att
nyttjas under året. Förbrukningsmaterial kopplat till pågående pandemi hanteras centralt i
kommunen vilket kan komma att förändra prognosen framgent om situationen i samhället
skulle förändras dramatiskt.
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1 Periodens verksamhet - Sammanfattning
1.1 Sammanfattning
Kommunstyrelsen ansvarar för avdelningarna HR, kansli- och säkerhet, ekonomi samt strategi och uppföljning.
Första kvartalet 2021 har, precis som under 2020, påverkan på verksamheten av pandemin varit påtaglig.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 8 600 tkr där en stor del av överskottet finns inom de sektorcentrala resurserna såsom medel avsatta för strategiska mål samt kommungemensamma utredningar.
Löneöversyn 2021 pågår för samtliga arbetstagarorganisationer utom Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd där avtalsförhandlingarna ännu ej är klara. En rad grundutbildningar för chefer lanseras
under 2021, bland annat inom svåra samtal. Förutom det görs chefsintroduktionen om och kommer att ske digitalt från och med i år. Ett ledarutvecklingsprogram för kommunens chefer är under framtagande. En anställd
från HR är fortsatt utlånad för att hantera skyddsprodukter och kommunens centrala lager
Via kommunens kontaktcenter hanterades 18 666 ärenden under Q1. Andelen avslutade ärenden i telefon låg på
81 procent. Näringslivsrådet möts digitalt och företagsbesök genomförs delvis digitalt. Med syfte att bidra till ett
ökat nyföretagande, för att säkerställa en stabil lokal arbetsmarknad med bred branschvariation, har en satsning
på nyföretagande tillsammans med Kungälvs kommun inletts.
Samrådet för ny översiktsplanen har precis avslutats och synpunkter bereds inför utställningsfas.
Omställningen i samhället till distansmöten och digitala insatser har ställt krav på kommunstyrelsen att bidra
kommunikativt. Exempel som kan nämnas är budgetdagar med digitala live sändningar och inspelade tillitsdialoger. En digitaliseringsstrateg har anställts under Q1 med tillträde 1 juni. Rekrytering av ny analytiker har påbörjats.
Arbete med en ny styrning- och ledningsmodell för kommunen har startats upp. Samverkan med dataskyddsombundet, som agerar genom GR, har fungerat väl och det kommuninterna GDPR-nätverket har återstartats.
Under året kommer alla kommunens försäkringar att förnyas, vilket sker genom gemensamma upphandlingar i
försäkringsmäklarens regi. De nya försäkringarna börjar gälla vid årsskiftet. Mäklaren har aviserat att det finns
betydande risk för ökade premier. Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem är i fokus för 2021. Arbetet
med nämndadministrationen har ställt nya krav bland annat i och med genomförandet av heldigitala sammanträden med kommunfullmäktige. Vid årsskiftet tillträdde en säkerhetssamordnare med fokus brandskydd och utbildningar av chefer i organisationen har genomförts.
Kommunstyrelsen har upphandlat nytt ekonomisystem som implementeras under året för att driftsättas 1 januari
2022. Stort fokus kommer att behöva läggas på detta arbete för att få ett väl fungerande system som ger oss förutsättningar för automatiseringar och digitalisering framgent inom ekonomiområdet och tillhörande processer.
Under året kommer också en ny bankupphandling ske och gälla för hela koncernen Ale kommun då vårt nuvarande avtal går ut i oktober 2021.
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2 Strategiska målsättningar
2.1 Hälsa och välbefinnande
Kommentar
Målområdet hälsa och välbefinnande är ett område som handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att vi har hållbara stöd för de som
har behov. I arbetet med målsättningen är samverkan över verksamhetsområden, med olika huvudmän och aktörer i samhället en nyckel. Det görs bland annat i samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI), som drivs
genom kommunstyrelsen.
Genom samverkan med VGR finns ett uppstartat arbete med suicidprevention där kommunstyrelsen genom
folkhälsoarbetet driver frågan. Arbetet innehåller bland annat kompetensutveckling för medarbetare inom
MHFA (första hjälpen vid psykisk ohälsa) samt en gemensam lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete.

2.1.1 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning
Ett område som lyfts för att hantera målområdet hälsa och välbefinnande är ensamhet. Med covid 19-pandemins
restriktioner och konsekvenser är detta ett område som växer och där allt fler personer i Ale upplever ensamhet
och oro. För att skapa förutsättningar för att ungdomar på olika sätt har meningsfulla aktiviteter under sommaren är kommunstyrelsen, genom samverkansarenan TSI, med och bidrar till Ales gemensamma sommaraktiviteter för 2021. Genom folkhälsoarbetet skapas också förutsättningar för en särskild satsning gentemot gymnasieungdomar samt en extra satsning för Ale Attitude – girls edition.
För att nå fler grupper i Ale som upplever ensamhet bedrivs ett övergripande arbete med fokusområdet där
kommunstyrelsen är med som ett processtöd. Här finns ett fokus på att nå ut till äldre målgrupper på olika sätt
och är ett arbete som fortsätter under året.

2.2 Kunskap och utbildning
Kommentar
Kommunstyrelsen stödjer sektorerna för att stärka målet om kunskap och utbildning och inom ramen för detta
arbete bistår kommunstyrelsens med processledning, kunskapsunderlag, analyser för beslut samt med utvecklandet av digitala verktyg och förutsättningar för detta. Kommunstyrelsen bidrar också med nätverk och relationsskapande insatser.

2.2.1 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling
Ale kommer även under 2021 att erbjuda klasser i årskurs 4–6 att delta i utmaningen På egna ben där elever under fem veckor på hösten tar sig till skolan på egna ben. Under de veckor som På egna ben pågår samlar eleverna
samtidigt på sig värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Kommentar
Att ha en meningsfull sysselsättning och möjlighet till egenförsörjning ökar förutsättningarna för delaktighet och
känsla av sammanhang. Bättre psykisk hälsa och längre liv är positiva effekter på lång sikt och dessa får genomslag såväl för den enskilde som för samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och lägre kostnader. Kommunstyrelsen stödjer arbetet med sysselsättning, arbete och företagsamhet genom bland annat riktade insatser för
våra företagare med syfte att skapa bättre förutsättningar för deras lönsamhet och tillväxt. Företag i tillväxt utvecklar nya arbetstillfällen och genererar en bredare och större lokal arbetsmarknad för Ales invånare. Överlag
går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vår styrka är
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tillväxten i befintliga bolag och lönsamheten i dessa där vi också har en låg konkursgrad. Det som däremot inte
är lika tillfredsställande är de nya företagens förutsättningar. Vi har få nyetableringar då vi saknar tillräckligt
mycket och tillräckligt stor verksamhetsmark. Vi har också ett lågt nyföretagande per capita vilket på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt.
Vidare bidrar kommunstyrelsens genom utvecklingen av en ny översiktsplan. Översiktsplanens strategier i Ale
skall ge möjlighet att skapa arbetstillfällen och ge näringslivet förutsättningar för tillväxt. Under 2021 är planen
att ny översiktsplan ska färdigställas för antagande i Kommunfullmäktige under november.
Kommunstyrelsen arbetar också för sysselsättning, arbete och företagsamhet genom att säkerställa att medarbetare har anständiga arbetsvillkor genom att följa rådande lagstiftning samt de centrala och lokala kollektivavtalen.

2.3.1 Fokusområden: Att företagen i Ale är mer livskraftiga
Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Ale
kommun vill upplevas som en företagsvänlig kommun av befintliga företag men även av framtida etableringar.
Det ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Vi bör ta särskild hänsyn till utmaningen med ungdomsarbetslöshet och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar. Kommunstyrelsen arbetar för att
stärka företagen genom att bland annat erbjuda råd, stöd och utbildning vid företagsutveckling genom olika tillväxtprogram men också genom att lotsa till externa företagsutvecklingsprogram. Vidare faciliterar kommunstyrelsen vid etablering genom matchning, stöd och råd till företag samt genom att bidra med en helhetssyn för
vilka etableringar som kommunen ska arbeta för.

2.3.2 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för
att erbjuda så många ungdomar födda 2004–2005 feriearbete inom
sina verksamheter sommaren 2021.
Förvaltningsledningen har diskuterat hur arbetet ska kunna förläggas på ett säkert sätt med anledning av pandemin och de möjliga konsekvenserna i form av smittspridning och risk för sjukfrånvaro. Kommunen håller nu på
att kartlägga de möjligheter som finns och beslut hur kommunen ska förhålla sig till Covid-19 och vilken form av
feriearbeten som kommer kunna erbjudas ungdomar sommaren 2021 kommer att tas inom kort.

2.4 Hållbart samhällsbyggande
Kommentar
Kommunstyrelsen stödjer sektor samhällsbyggnad i arbetet med målsättningen genom att ansvara för framtagandet av "förslag till ny översiktsplan". Som exempel innebär att av de strategiska vägvalen att förtäta i orterna, då
redan ianspråktagen mark omvandlas. Kommunstyrelsen har även stöttat upp i det strategiska målsättningsarbetet med underlag och processtöd. Kommunstyrelsen arbetar med målsättningen genom att stärka företagsklimatet i kommunen. Genom en arbetsgrupp tillsammans med näringslivet planeras under året att fortsätta arbetet
med omställning inom det lokala näringslivet och cirkulär ekonomi. Kommunstyrelsen har bistått med statistik
och analyser kring företagsklimatet och utför arbetet med energi- och klimatrådgivning för att medverka till en
hållbar samhällsutveckling.

2.4.1 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och
lösa samhällsutmaningar
Genom arbetet med Ale 360 samlades representanter från olika delar av samhället och definierade och prioriterade samhällsutmaningar och möjliga lösningar. Under våren 2021 ska arbetet in i linjen och en beskrivning av
arbetets resultat med fokus på verktyg som arbetats fram färdigställs.
Under pandemin har andra samhällsaktörer klivit in och arbetet har tagit ordentlig fart då kommunen både som
organisation och samhälle ställdes inför utmaningar som organisation inte kunde lösa själva.
Ett arbete med FRG (frivilliga resursgruppen) har utvecklats som innebär att FRG kan stödja den kommunala
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organisationen på frivillig basis i olika situationer. Genom att öppna verksamheten finns möjligheter för frivilliga
att stödja de kommunala ansträngningarna på området.

2.4.2 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Under våren har arbetet med de fem löften som Ale antagit inom ramen för Kommunernas klimatlöften dragit i
gång. Löftena rör upphandling, gröna lån, cirkulära möbler och utåtriktade aktiviteter kring klimat till allmänheten.

2.4.3 Fokusområden: Handla lokalt
En insats genomförs under 2021 för att få fler lokala företag att delta i upphandlingar där fokus är dels på informationshöjande insatser men också kring dialog kring underlag för anbud för att öka tillgängligheten och
transparensen.

2.4.4 Fokusområden: Samordnad varudistribution
Kommunstyrelsen bistår sektor service med utrednings- samt processledningskompetens vid behov för detta fokusområde.

2.4.5 Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling
Arbetet med klimatsmart upphandling är en integrerad del av kommunens ordinarie upphandlingsförfarande.
Rimliga klimatkrav omhändertas i upphandlingsunderlag kontinuerligt.

2.5 Ett Ale
Kommentar
Kommunstyrelsen arbetar stödjande för detta mål och har bland annat bidragit till arbete med kompetens inom
processkartläggning och processledning för workshops. Kommunstyrelsen arbetar också med att ta fram ny policy för kommunikation, service och bemötande, samt en revidering av övriga befintliga styrdokument.

2.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg
som skapar tillgänglighet dygnet runt
Möjligheterna att mötas digitalt har ökat men det finns fortfarande formkrav som behöver tillgodoses. Ett sådant
är att kunna legitimera sig vid besök hos socialtjänsten. Kommunstyrelsen arbetar därför med att skapa förutsättningar för socialtjänsten att ha digitala klientmöten med identifiering via bank-id. Med syftet att fortsatt driva
denna utveckling framåt har kommunstyrelsen inrättat en tjänst som digitaliseringsstrateg som är rekryterad med
start 1 juni.

2.5.2 Fokusområden: Väl fungerande kommunikation och informationsflöden
för/mot Ales invånare
Kommunstyrelsen arbetar med den övergripande externa kommunikationen och har fokus på nytta för invånarna och det allmänna intresset. Utgångspunkten är samtidigt att öka förståelsen för vilket ansvar kommunen
har, inte minst under det senaste årets pandemi. Kommunikation har fungerat väl i relation till pandemin och
rutiner är på plats för att snabbt kunna nå ut genom våra huvudkanaler Facebook och webben ale.se.
Fliken "Kommun och politik" på www.ale.se har gjorts om så att det blir enklare att navigera och att relevant information finns publicerad.
Handlingar och sammanträdesplanering till nämnderna finns samlad, organisationen är beskriven genom organisationsschema, styrdokument finns tillgängliga m.m.
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2.5.3 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar
Föreningsliv och kommun har utvecklat sitt samarbete. Ett exempel på detta är i det förebyggande och främjande folkhälsoarbetet där samtalsgrupper för unga kvinnor, ett samarbete som leds av föreningsliv, med kommunen som samarbetspart har startats upp. Samarbetet finansieras genom riktade medel från VGR.

2.5.4 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Det ligger i uppdraget att hitta bra samarbetsformer inom kommunens organisation och att bygga nätverk som
levererar verksamhetsnytta. Detta innebär att tänka helhet och samarbeta över avdelningsgränser och sektorsgränser. Genom samarbete med olika intresseorganisationer såsom frivilliga resursgruppen (FRG) som innebär
att FRG blir inblandade i olika delar av den kommunala verksamheten. Kommunens råd ger också utrymme för
externa aktörer att bidra i genomförandet av kommunens budget och verksamhetsplan. Ett exempel här är genomförandet av näringslivsstrategin i samarbete med näringslivsrådet.

2.6 En arbetsgivare
Kommentar
Kommunstyrelsen arbetar för att skapa förutsättningar för samtliga sektorers chefer att kommunicera likvärdigt
som arbetsgivare, internt och externt samt för att säkerställa att kommunen följer gällande lagar och kollektivavtal inom området. Detta bidrar till målsättningen om att kommunen upplevs som en arbetsgivare. Kommunstyrelsen har, partsgemensamt, tagit fram nya gemensamma bedömningskriterier kopplat till medarbetarsamtal och
lönesamtal. Detta bidrar till likvärdig bedömning av medarbetare vid nyanställning och löneöversyn.

2.6.1 Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar
Vårt dagliga samarbete ska bygga på dialog som präglas av respekt för varandras åsikter och olikheter. Ale kommun är en jämlik och jämställd arbetsplats som kännetecknas av ett inkluderande klimat. I arbetet för att utveckla
jämlika villkor och förutsättningar ha kommunstyrelsen skrivit fram en arbetsgivarpolicy. Översynen av arbetsvärderingar och av befattningsbenämningar som pågår bidrar till att möjliggöra för ett arbete med att säkerställa
likvärdiga villkor och förutsättningar för samtliga medarbetare i kommunen. Lönekartläggning kommer att bli
träffsäkrare och kan på så sätt bidra till att inte bara säkerställa skillnader mellan kön utan den kan även användas
ur ett bredare perspektiv än vad lagtexten säger.

2.6.2 Fokusområden: Transparens och tydlighet
Kommunstyrelsen utvecklar arbetet med ökad transparens och tydlighet genom åtgärder som tillsammans ökar
invånares och andras möjligheter till insyn i organisationen. Det sker främst genom:
- Publicering av politiskt beslutade styrdokument på www.ale.se i den så kallade författningssamlingen. Genom
förändringar av strukturen på hemsidan har informationen strukturerats på ett sådant sätt att den är lättare att ta
del av. Åtgärden främjar både extern och intern transparens.
- Åtgärd motsvarande det ovan nämnda har genomförts i verksamhetshandboken på DAP (intranätet).
- En ny mall för tjänsteutlåtanden och protokoll har implementerats som gör det enklare för invånare och andra
att ta del av och förstå beslut och underlag.
- Handlingar och protokoll publiceras samlat på www.ale.se på ett sätt som samlar alla dokument på ett ställe.
- Arbetet med nytt ärendehanteringssystem innebär att kravställning kommer ske av funktioner som webbdiarium, postlistor m.m.
- Klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner gör det tydligt för invånarna vilken information vi
hanterar och hur.
- Tydlighet främjas genom kommungemensamma riktlinjer för styrdokument, tydliga ansvar för bland annat remisser m.m.

Delårsbokslut 1 - 2021, Kommunstyrelsen

7(13)

Kommunstyrelsen genomför också utbildningar för organisationen med fokus på tjänstepersonsrollen, offentlighet- och sekretess, samverkan med de förtroendevalda m.m.

2.6.3 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet
Arbetet med att utvärdera den tillitsbaserade styrningen är uppstartad och planering sker med sektor utbildning.
Parallellt arbetar kommunstyrelsen med att ta fram underlag för en modell för styrning och ledning som långsiktigt ska bidra till systematik, likvärdighet och uppföljning/analys. På grund av Kommunstyrelsens förskjutning av
resurser till översiktsplanering har arbetet med att utvärdera den tillitsbaserade styrningen fått prioriteras ner till
förmån av ny översiktsplan. Arbetet bedöms tas upp igen efter sommaren.
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3 Basverksamhet
3.1 Uppföljning av basverksamhet
Inledningen på 2021 har varit intensiv för kansli- och säkerhetsavdelningen. Området informationssäkerhet och
GDPR har varit föremål för mycket diskussion i och med att fler digitala verktyg används under pandemin samt
att domen Schrems II kom. Samverkan med dataskyddsombundet, som agerar genom GR, har fungerat väl och
det kommuninterna GDPR-nätverket har återstartats. Under året kommer alla kommunens försäkringar att förnyas, vilket sker genom gemensamma upphandlingar i försäkringsmäklarens regi. Inom området informationshantering sker arbete med klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner. Upphandlingen av ett nytt
ärendehanteringssystem innebär en betydande arbetsinsats för hela kansliet samt för IT-enheten och upphandlingsenheten. Arbetet med nämndadministrationen har ställt nya krav bland annat i och med genomförandet av
heldigitala sammanträden med kommunfullmäktige.
Ekonomiavdelningens grunduppdrag fortgår med fokus på implementering av nytt ekonomisystem som ska gå i
drift 1 januari 2022. Ny bankupphandling ska genomföras då vårt nuvarande avtal löper ut sista oktober 2021.
Kommunens redovisningschef går i pension i maj och tf. redovisningschef är tillsatt. Tillsammans med att ekonomichef kommer att gå in som tf. samhällsbyggnadschef fram till årsskiftet och budgetcontroller går in som tf.
ekonomichef under tiden så innebär det en viss personalrokad på kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen.
HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar.
Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden:
Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare.
Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare,
vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort.
Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla personalfrågor, rekrytering, rehabilitering, arbetsrätt, löneavtal mm och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap.
På avdelningen för strategi och uppföljning sker förändringar under 2021. En medarbetare går i pension under
sommaren, en ny roll som digitaliseringsstrateg är rekryterad, en ytterligare ny roll som kommuncontroller ska
rekryteras, en utvecklingsledare lämnar och ersättare är under rekrytering och den strategiska enheten avvecklas i
och med att ny översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Avdelningens arbete med en ledningsgrupp har startats upp och gemensamma avdelningsmöten med roterande ansvar bland enheterna är i gång. Avdelningen fortsätter att utveckla sina tjänsteleveranser under året och utveckla formerna för dialog med beställare och andra intressenter.
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4 Ekonomisk analys
4.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
De sektorcentrala medlen som hanteras av kommunchefen har en för perioden en positiv avvikelse på
ca 3,8 mkr. Merparten av överskottet förklaras med outnyttjade strategiska medel samt inga i dagsläget kända utredningsuppdrag som behöver genomföras. Prognosen på 5 mkr är i relation till periodens avvikelse något försiktig men utifrån erfarenhet från tidigare år så kommer sannolikt vissa delar av de strategiska medlen att nyttjas
under året. Förbrukningsmaterial kopplat till pågående pandemi hanteras centralt i kommunen vilket kan komma
att förändra prognosen framgent om situationen i samhället skulle förändras dramatiskt.
Ekonomiavdelning visar för perioden en marginell positiv avvikelse. För helåret är bedömningen att resultatet
kommer att landa på ett plus på omkring 0,3 mkr. Den positiva prognosen består av både positiva och negativa
kostnadsavvikelser. Då ekonomichefen från maj och resten av året kommer att gå in och verka som Tillförordnad Samhällsbyggnadschef tillsammans med att det är några medarbetare inom ekonomiavdelningen som tillfälligt gått ner i tjänst så genereras ett överskott på personalkostnaderna. Samtidigt har avdelningen merkostnader i
form av dubbla licenskostnader från maj-december för kommunens ekonomisystem då man håller på att implementera ett nytt som ska vara i drift från 1 januari 2022. Ekonomisystemsbytet innebär också att kostnaderna för
konsultstöd är beräknas bli högre budgeterat. Men totalt visar dock ekonomiavdelningen en positiv prognos.
HR avdelningen har en positiv avvikelse på drygt 0,4 mkr för perioden kopplat till ett lägre utfall för företagshälsovård samt friskvård vilket är helt naturligt vid denna tid på året. Prognosen är en budget i balans vid årets slut
med en viss reservation för att framför allt kostnaderna för friskvård de senaste åren överstigit budget vilket
medför att andra kostnader behöver minska för att prognosen ska hålla.
Kansli och säkerhetsavdelningen har för perioden ett utfall som motsvarar budgeten. Prognosen är dock satt till
en positiv avvikelse på 2,8 mkr vilket beror på tre avvikande poster. Kapitalkostnaderna har visat sig blir betydligt
lägre än vad som budgeterats vilket också står för den största avvikande posten. Resterande avvikelser är personalrelaterade där ett utköp som avslutades efter budgetbeslutet samt en föräldraledighet under del av året som
inte tillsätts medför minskade kostnader.
Strategi och uppföljning har för perioden en positiv avvikelse som i huvudsak beror på ej inkomna fakturor för
färdtjänst samt lägre personalkostnader än planerat beroende på högre sjukfrånvaro. Prognosen för 2021 är uppskattad till 0,5 mkr och där överskottet i stort sett är personal- och sjukdomsrelaterat. Arbetet med kommunens
nya översiktsplan förväntas kosta mer än beräknat men har ändå inrymts i prognosen ovan.
Räddningstjänstens positiva avvikelse beror på en viss fördröjning i faktureringen. Tidigare fakturor ligger dock
helt i linje med beslutad budget och prognosen för verksamheten är därmed en budget i balans.
Förtroendemannaverksamheten har för perioden ett mindre överskott. Prognosen är ändock en budget i balans
för 2021 men om pandemins effekter fortsatt kommer inverka på den politiska arenans möjligheter till möten likt
föregående år så är det inte otänkbart att prognosen behöver revideras till ett positivt resultat under året.

4.1.1 Diagram - nämnd
4.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning (Insikt)
Uppföljning prognos/budget

Intäkter
Kostnader

Budget tkr (ack)

Utfall tkr (ack)

Avvikelse Budget (ack)

Budget tkr
(helår)

Prognos tkr
(helår)

Avvikelse Prognos (helår)

1 487

4 640

3 153

5 131

10 156

5 025

-40 531

-35 309

5 223

-161 229

-157 654

3 575
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Budget tkr (ack)

Utfall tkr (ack)

Avvikelse Budget (ack)

Budget tkr
(helår)

Prognos tkr
(helår)

Avvikelse Prognos (helår)

-39 045

-30 669

8 376

-156 098

-147 498

8 600

Netto

Nettokostnad per verksamhet
Ack.Budget

Ack. Utfall

Ack. Avvikelse

Budget 2021

Årsprognos
2021

Årsavvikelse

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
Sektorcentrala medel

-4 530

-925

3 605

-16 828

-11 828

5 000

Ekonomiavdelningen

-4 545

-4 527

18

-18 380

-18 080

300

HR-avdelningen

-5 409

-4 985

424

-21 873

-21 873

0

Kansli & Säkerhetsavdelningen

-4 899

-4 878

21

-19 714

-16 914

2 800

Avdelning Strategi och uppföljning

-7 535

-6 164

1 372

-31 342

-30 842

500

Räddningstjänst (BORF)

-8 322

-5 542

2 780

-33 287

-33 287

0

Förtroendeverksamhet

-3 804

-3 648

156

-14 673

-14 673

0

NETTOKOSTNADER

-39 045

-30 668

8 376

-156 098

-147 498

8 600

Investeringar
Investeringsanalys

Investeringsprognos
Investeringar, belopp i Tkr

Utfall perioden

Budget helår

Prognos helår

Prognos helårs avvikelse

0

3 000

1 500

1 500

Nytt ekonomisystem
Nytt ärende & dokumenthanteringssystem

0

500

500

0

Reinvesteringar

101,3

1 000

500

500

Totalt:

101,3

4 500

2 500

2 000
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5 Personalanalys
5.1 Kommunens anställda
Sektor kommunstyrelsen har 84 tillsvidareanställda, 21-03-31, vilket är en minskning med 3 anställda jämfört
med föregående år. Fördelningen är 72,6 % kvinnor och 27,4 % män. Sektor kommunstyrelsen har 7 tidsbegränsat anställda i, 21-03-31, vilket är en minskning med 7 personer sedan föregående år.

5.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2021-03-31

2020-03-31

Skillnad

85

87

-2

-varav kvinnor i %

72,8

70,4

2,4

-varav män i %

27,2

29,6

-2,4

Antal heltidsanställda

88

97

-9

Antal deltidsanställda

6

9

-3

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

8

17

-9

Antal arbetade timmar (timanställda)

413

282

131

-varav kvinnor

413

282

131

0

0

0

85

86

-1

1

1

0

86

87

-1

Antal tillsvidareanställda,

-varav män
Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

5.2 Sjukfrånvaro
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron för tillsvidareanställda samt tidsbegränsat månadsanställda är för sektorn
7,37 %, perioden januari-mars 2021. Siffran kan tänkas bli högre då det är en viss eftersläpning på rapportering/löneberedning av sjukfrånvaro i lönesystemet.
Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män. Ökningen kan kopplas till rådande pandemi och en ökad lång
tidssjunkfrånvaro i spannet över 60 dagar.
Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelsen bedöms låg och brukar historiskt sett, vara låg i relation till hela
kommunens resultat.

5.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2021-03-31

2020-03-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

7,37

5,43

1,94

Sjukfrånvaro, kvinnor

9,29

5,55

3,74

Sjukfrånvaro, män

2,27

5,32

-3,05

Ålder - 29 år

4,68

6,10

-1,42

Ålder 30 - 49 år

7,27

6,36

0,91

Ålder 50 -

7,73

4,20

3,53

Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar

2,01

3,29

-1,28

Sjukfrånvaro 15–59 dagar

0,99

1,13

-0,14

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

4,38

1,06

3,32
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5.3 Personalanalys och förslag för framtiden
I Ale skapas förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv.
Önskan är att alla ska vara medskapande i att utforma ALE - lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och näringsliv ska alltid känna sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där strävan
är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande.
En av sektor Kommunstyrelsens fokusområden under 2021 är verksamhetsmålet -en arbetsgivare. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen kommer presenteras i sin helhet under våren och bedöms kunna ligga till
grund för ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra befintliga medarbetare kopplat till bland annat kompetensutvecklingsinsatser. Den kommer också bidra till att vi på gemensamt sätt attraherar potentiella medarbetare.
Fortsatt är sektor kommunstyrelsens fokus att bygga upp processer, strukturer, att skapa en transparens och en
tillgänglighet för såväl interna verksamheter som invånare, besökare och näringsliv. Detta för att säkerställa att
arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett effektivt och relevant sätt och skapar mesta nytta för invånarna.
En medarbetare från HR-avdelningen arbetar heltid med att stötta upp i kommunens krisarbete kring Coronapandemin. Hen hanterar i dagsläget beställningar och leveranser av skyddsmaterial samt tar emot och administrerar bokningar för att kunna genomföra egentester.
En osäkerhetsfaktor som kan komma ha inverkan på personalen inom sektor Kommunstyrelsen är Covid-19.
Beroende på hur pandemin utvecklas samt vilken inverkan den kommer ha i form av omfattande personalfrånvaro inom hela kommunen så kan det inverka på arbetsfördelningen/arbetsbelastningen. Arbetsgivaren följer
utvecklingen dagligen.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.190
Datum: 2021-04-27
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 1, 2021 Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 1 Ale
kommun per sista mars 2021.
Sammanfattning
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2021. Delårsrapport 1 per sista mars
består av en sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi för hela Ale kommun.
Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd. Resterande uppdrag från 2019 års
verksamhetsplan kommer att redovisas i delårsbokslut 2 per sista augusti.
Första kvartalet 2021 har präglats av den pågående pandemin och påverkan på
verksamheterna är stor. Sjukfrånvaron påverkas av Covid-19 ur flera perspektiv som faktisk
sjukdom, symtomperiod, smittspårning och hemkarantän. Det innebär att vissa enheter under
perioder har stor frånvaro då arbetsplatsen är del av smittspårning och karantän. De som kan
arbetar fortsatt hemifrån för att avlasta kontor, lunchrum, kollektivtrafik mm. Arbetet med att
nå de strategiska målen pågår och i stort räknar verksamheterna med att nå fram i de flesta
delarna. Målen är av långsiktig karaktär med en del fokusområden som kan genomföras helt
eller i delar under året. Nämnderna har utmaningar av olika slag i sin ordinarie verksamhet.
Stora samhällsbyggnadsprojekt som detaljplanen för Nödinge innebär utmaningar för
organisationen. Enskilda individer med stora behov av stöd innebär att den köpta vården ökar.
Coronapandemin har krävt distansundervisning, stängning av förskoleavdelningar på grund
av sjukfrånvaro och det finns en utbildningsskuld som med stöd av statliga medel behöver
åtgärdas. Kultur- och fritidsverksamheten har behövt ställa om för att klara de nationella,
regionala och lokala restriktionerna. Kultur- och fritid och Service arbetar med
budgetanpassningar som påverkar personal och verksamhet. Alla nämnder redovisar positiv
budgetavvikelse efter första kvartalet. Helårsprognosen utgår från att hösten kommer
möjliggöra att genomföra mer planerad verksamhet än under våren och därmed prognostiseras
ett mer balanserat resultat.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef SoU
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212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(5)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Delårssbokslut 1 för Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare
För kännedom:

Avdelningschef SoU
Ekonomichef
Kommunchef

Ärendet
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2021. Delårsrapport 1 per sista mars
består av en sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi för hela Ale kommun.
Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd. Resterande uppdrag från 2019 års
verksamhetsplan kommer att redovisas i delårsbokslut 2 per sista augusti.
För de strategiska målen är arbetet igång och framdrift sker överlag men pandemin har
påverkat förutsättningarna. För det strategiska målet hälsa och välbefinnande kan vi se att
pandemin har påverkat utfallet i samhället. Sjukskrivningar inom och utanför kommunens
organisation har ökat och även den psykiska ohälsan i flera grupper.
Arbetet med det strategiska målet kunskap och utbildning fortsätter under 2021 där fokus
bland annat är på att öka andelen behöriga till gymnasiet. För att nå målet är samverkan
mellan kommunens verksamheter och förmåga att optimera resurser central. Att bli behörig
till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden och kommunens olika
verksamheter bidrar på flera sätt till att förbättra förutsättningarna för Ales elever.
Utbildningsverksamheterna har under covid-19-pandemin klarat att hålla öppet i enlighet med
det samhällsviktiga uppdraget. Under första kvartalet har både gymnasiet och årskurs 7-9
kontinuerligt haft en del distansundervisning. Komvux har bedrivit undervisning på distans
eller i mindre grupper. Sektor service har haft en viktig funktion i att kunna upprätthålla
funktioner som kost, städ och vaktmästeri. Med stöd av IT-enheten har
utbildningsverksamheterna tagit nya steg i digitaliseringsarbetet som till exempel
pedagogiska verktyg för distansundervisning som har ökat under första perioden av året.
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Arbetet med det strategiska målet sysselsättning, arbete och företagsamhet följer den
planerade inriktningen och har en positiv påverkan på målsättningen. Att ha en meningsfull
sysselsättning och möjlighet till egenförsörjning ökar förutsättningarna för delaktighet och
känsla av sammanhang. Bättre psykisk hälsa och längre liv är positiva effekter på lång sikt
och dessa får genomslag såväl för den enskilde som för samhället i stort i form av ökade
skatteintäkter och lägre kostnader. Det finns olika orsaker till varför en individ står utanför
arbetsmarknaden, därmed krävs mångfacetterade insatser och en hög grad av flexibilitet för
att nå målsättningen med sysselsättning. Ett pågående projekt, InVux, syftar till att stärka
ungdomar som inte fullföljt gymnasiestudierna och som därav är i riskzon för utanförskap.
Överlag går näringslivet bra i Ale kommun vilket bidrar till anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt. Ale kommuns styrka är tillväxten i befintliga bolag och lönsamheten i
dessa där vi också har en låg konkursgrad. Det som däremot inte är lika tillfredsställande är de
nya företagens förutsättningar. Vi har få nyetableringar då vi saknar tillräckligt mycket och
tillräckligt stor verksamhetsmark. Vi har också ett lågt nyföretagande per capita vilket på sikt
kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt.
Under perioden har utvecklingen av en ny översiktsplan kommit fram till samrådsskede.
Översiktsplanens strategier i Ale skall ge möjlighet att skapa arbetstillfällen och ge
näringslivet förutsättningar för tillväxt. Under 2021 är planen att ny översiktsplanen ska
färdigställas för att antagande ska ske under hösten.
Det strategiska målet om ett hållbart samhällsbyggande handlar om att bygga för framtiden
med kommande generationer i åtanke. Samhällsbyggandet förändras över tid och nu sker
förändringen snabbare än någonsin. Ale kommun är en expansiv kommun där nya bostäder
fylls med nya invånare. Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika
typer av boenden som också är anpassade för människor i olika skeden i livet. Tillkommande
bebyggelse bör lokaliseras nära kollektivtrafik, kommunal service och handel. Bebyggelsen
bör anpassas för ett föränderligt klimat. Social mångfald är att eftersträva, där boende för
samhällets alla grupper bör integreras.
För det strategiska målet om Ett Ale har samtliga chefer deltagit i en workshop med syfte att
få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur långt vi har kommit med att
utveckla ”Ett Ale”. Inför workshopen gjordes en sammanfattning av den politiska viljan i
KF:s verksamhetsplan för 2021 och fyra ”nycklar” identifierades som utgångspunkt för
nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot
målet ”Ett Ale”. De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och
verksamhetsperspektiv är:
·

Internt samarbete inom Ale kommun

·

Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare osv.

·

Kommunikation, information och service till invånarna och internt
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·

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.

Arbetet med det strategiska målet "En arbetsgivare" bedöms ligga i linje med de planerade
insatserna. Våren inleds med en gemensam workshop för kommunens alla chefer där områden
kopplat till begreppet "en arbetsgivare" ska identifieras, problematiseras och tematisera
kommande ledarträffar i syfte att nå en ökad samsyn kring prioriterade områden för framdrift.
Ekonomisk bedömning
Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2021 på +46,2 mkr. I rådande
läge finns det dock många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter men även
avseende kommunens kostnader. Utfallet per mars uppgår till +73 mkr vilket är +47,2 mkr
bättre än budget. Det stora positiva utfallen både för perioden och i helårsprognosen är främst
ett resultat av att skatteintäkter och statsbidrag är så mycket högre än budget, +14,5 mkr för
perioden och 36,6 mkr för helår tillsammans med att den pågående Covid-19 pandemin
innebär att både efterfrågan och utbudet av kommunala tjänster är lägre än i normalfallet.
Att helårsprognosen är lägre än periodutfallet och inte visar fortsatt lika stor månatlig
resultatutveckling beror främst på att sektorerna räknar med att göra en rad insatser under
resterande del av året såsom tex att utöka bemanningen inom förskola samt aktiviteter inom
äldreomsorgen. Det senare med anledning av de medel för äldresatsningen som betalades ut i
mars. Socialtjänsten ser också att kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter öka. Från hösten
2020 ser verksamheten också en ökning i antalet placeringar och som fortsatt 2021.
En kostnadspost som inte finns med i utfallet per mars men som vi räknar med kommer från
sommaren är det förändrade livslängdsåtagandet som kommer innebära en engångskostnad på
ca 6,5 mkr utifrån nuvarande bedömning. Det ökade livslängdsåtagandet är en kostnad som
påverkar kommunernas pensionsskuld och är en konsekvens av att man nationellt räknat om
våra pensionsskulder som ett resultat av att vi lever allt längre och mer pension kommer att
behöva betalas ut. Tills sist är sektorerna sammantaget allmänt försiktig i sina ekonomiska
bedömningar.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men 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
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att framdrift sker i samtliga strategiska mål, men att pandemin
påverkat förutsättningar för kommunens verksamheter. Den psykiska ohälsan ökar i
samhället, vilket kan påverka måluppfyllelsen för det strategiska målet hälsa och
välbefinnande. Utifrån de områden som kommunen har rådighet över är bedömningen, trots
detta, att förflyttning i målet sker.
Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2021 på +46,2 mkr. I rådande
läge finns det dock många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter men även
avseende kommunens kostnader. Utfallet per mars uppgår till +73 mkr vilket är +47,2 mkr
bättre än budget. Det stora positiva utfallen både för perioden och i helårsprognosen är främst
ett resultat av att skatteintäkter och statsbidrag är så mycket högre än budget, +14,5 mkr för
perioden och 36,6 mkr för helår tillsammans med att den pågående Covid-19 pandemin
innebär att både efterfrågan och utbudet av kommunala tjänster är lägre än i normalfallet.
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1 Kommunchefens sammanfattning
Första kvartalet 2021 har präglats av den pågående pandemin och påverkan på verksamheterna är stor. Sjukfrånvaron påverkas av Covid-19 ur flera perspektiv som faktisk sjukdom, symtomperiod, smittspårning och hemkarantän. Det innebär att vissa enheter under perioder har stor frånvaro då arbetsplatsen är del av smittspårning
och karantän. De som kan arbetar fortsatt hemifrån för att avlasta kontor, lunchrum, kollektivtrafik mm.
Arbetet med att nå de strategiska målen pågår och i stort räknar verksamheterna med att nå fram i de flesta delarna. Målen är av långsiktig karaktär med en del fokusområden som kan genomföras helt eller i delar under året.
Nämnderna har utmaningar av olika slag i sin ordinarie verksamhet. Stora samhällsbyggnadsprojekt som detaljplanen för Nödinge innebär utmaningar för organisationen. Enskilda individer med stora behov av stöd innebär
att den köpta vården ökar. Coronapandemin har krävt distansundervisning, stängning av förskoleavdelningar på
grund av sjukfrånvaro och det finns en utbildningsskuld som med stöd av statliga medel behöver åtgärdas. Kultur- och fritidsverksamheten har behövt ställa om för att klara de nationella, regionala och lokala restriktionerna.
Kultur- och fritid och Service arbetar med budgetanpassningar som påverkar personal och verksamhet.
Alla nämnder redovisar positiv budgetavvikelse efter första kvartalet. Helårsprognosen utgår från att hösten
kommer möjliggöra att genomföra mer planerad verksamhet än under våren och därmed prognostiseras ett mer
balanserat resultat.
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2 Strategiska målsättningar
2.1 Hälsa och välbefinnande
Kommentar
Pandemin har påverkat utfallet i samhället vad gäller hälsa och välbefinnande. Sjukskrivningar inom och utanför
kommunens organisation har ökat och även den psykiska ohälsan i flera grupper.
Hälsa och välbefinnande handlar om individens upplevelse av sitt eget välbefinnande. Befolkningens hälsa både
påverkas av och påverkar samhällets grundläggande strukturer som demokrati, ekonomi och jämlikhet. Många
olika faktorer spelar in för att påverka hälsan i en befolkning. Beroende på förutsättningar och villkor har människor olika möjligheter att uppnå god hälsa. Många områden inkluderas därför i den strategiska målsättningen som
exempelvis: uppväxtvillkor, utbildning, kultur- och fritidsaktiviteter, arbete och arbetsförhållanden, försörjningsmöjligheter, boende och närmiljö, levnadsvanor, demokrati och delaktighet samt tillgång till hälso- och sjukvård.
Kommunen har rådighet att påverka befolkningens hälsa inom flera områden.
De övergripande utmaningarna för Ale kommun inom målsättningen hälsa och välbefinnande samstämmer med
de nationella. Utifrån en workshop i förvaltningsledningen under hösten lyftes särskilt följande områden inom
målsättningen;
•
•
•
•

Föräldrastöd/föräldrahälsa
Bostadsbrist
Våld i nära relationer
Ensamhet

Dessa områden bedöms ha bäring på eller gynna flera målsättningar samt kräver att förvaltningen arbetar tillsammans – antingen över sektorsgränser eller ihop med andra aktörer/huvudmän för att nå framdrift inom målsättningen.
Gällande föräldrastöd/föräldrahälsa, våld i nära relationer samt ensamhet omhändertas dessa inom ramen för
existerande samverkansfora så som TSI (Tidigt Samordnade Insatser) samt genom mötesplatser så som familjecentralen. För att nå en framdrift inom områdena krävs dock extra fokus och insatser under året.
Frågan gällande bostadsbrist behöver särskilt adresseras och bli en kommungemensam angelägenhet där varje
sektor bidrar med sin kompetens. En dialog med Alebyggen (utifrån de nya ägardirektiven) är påbörjad och på
sikt kommer fler funktioner involveras i dialogen för att hantera och finna lösningar på gemensamma frågor
kopplat till bostadsfrågan.
Under perioden har kultur- och fritidsverksamheternas tillgänglighet kraftigt påverkats av restriktionerna kopplade till pandemin. Verksamheten har haft begränsade möjligheter att erbjuda verksamhet i kommunens lokaler
och på de etablerade mötesplatserna, vilket får bäring på målsättningen i stort.

2.1.1 Fokusområden: Tillgängliggöra älven
För att bidra till ett hälsofrämjande samhälle är möjlighet till aktivitet vid- och tillgång till älven som en rekreationsplats utpekad som en viktig del. Inom sektor samhällsbyggnad pågår flera frågor för att stärka fokusområdet.
Tillsammans med sektor kultur och fritid samt kommunstyrelsen har det genomförts en kartläggning av gröna
objekt. Den visar bland annat var det finns rekreationsytor i kommunen och driften för dessa. Ett antal objekt
har anlagts genom projektfinansiering och saknar långsiktig driftsbudget, delar har otydligt ansvar, ett av dessa är
området längs älven. Arbetet med ansvarsfördelning kommer att fortgå med ambitionen att skapa förutsättningar
för att kvalitetssäkra förutsättningar för friluftsliv och rekreation.
Det finns idag möjlighet till fiske, grillning och promenader längs med älven, men det saknas också information
om hur pass nöjda kommuninvånarna är med dessa befintliga platser och hur ofta de används. Att ta reda på det
är ytterligare ett steg för att komma närmare frågan.
Andra behov som uppkommit är att marknadsföra de befintliga platserna och öka vetskapen om dessa, samt att
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älvområdet behöver ses över och om det är möjligt att fler platser kan identifieras som tänkbara rekreationsplatser. Det finns dessutom flera utmaningar som kan vara viktiga att beakta i det kommande arbetet:
•
•
•
•

Översvämningsrisk
Tåg- och trafikbuller
Ingen rådighet över servicevägen
Investeringsmedlen finns men driftsmedel saknas

2.1.2 Fokusområden: Arbete nära hemma
Vikten av att kunna arbeta nära hemma har intensifierats i spåren av pandemin. Berörda sektorer undersöker
möjligheten att hyra flexarbetsplatser i andra kommuner där anställda bor och även möjliggöra arbete på meröppna bibliotek. Inventering av möjliga lokaler görs också i samverkan med föreningsrådet i syfte att dokumentera alla kommunens och föreningars lokaler som kan vara aktuella för ”hemarbete”. En redovisning av inventeringen kommer göras under första halvåret 2021.
Utöver ovanstående är tillgång till god uppkoppling en förutsättning för att möjliggöra för fler att arbeta nära sitt
hem. De områden/fastigheter som idag saknar fiber behöver därför identifieras. Fiberföreningarna har uteslutit
del av fastigheter på landsbygden då kostnaden för att ansluta dessa varit för hög. För att möjliggöra även för
boende i dessa fastigheter att arbeta hemifrån behöver verksamheten ytterligare undersöka möjligheten till subventionering av anslutningskostnaden.

2.1.3 Fokusområden: Vikten av att Kulturskolan är tillgänglig för alla barn och
ungdomar
Hälsa och välbefinnande kan skapas bland annat med hjälp av kultur och därför är tillgängligheten till kulturskolan ett viktigt fokusområde. Under första delen av våren har samarbetet mellan kultur och utbildning tagit fart,
bland annat genom ett omtag kring att ta fram ett barnkulturprogram. Barnkulturprogrammets syfte är att säkerställa att Ale kommun följer de nationella, regionala och lokala kultur- och utbildningspolitiska målen. Programmets syfte är också att förtydliga arbetet med barnkultur i kommunen och att träffa gemensamma överenskommelser för måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är involverade i barns kulturella liv. En stor del av
kommunens barnkulturarbete sker inom och i samarbete mellan sektor kultur och fritid och sektor utbildning
men är en angelägenhet för kommunens alla sektorer.
En annan viktig utgångspunkt har varit att ta hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna i form av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst. Kulturutbudet och utbildningen ska vara utformad
så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar skillnader i möjligheterna till framgångsrikt lärande via
kulturupplevelser. Här har flera enheter tagit initiativ till ett ökat samarbete med kulturskolan. Projekt och andra
former av kulturverksamhet planeras tillsammans för att alla elever oavsett hemförutsättningar ska kunna ta del
av kulturella upplevelser. Verksamhetschef för skola och enhetschef för kulturskolan har även initierat samarbete
gällande lågstadiets elever och kulturskolans lärare som en del i att förbereda möjlighet att senare delta i kulturskolans undervisning.

2.1.4 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning
Ale är en tillväxtkommun med många inflyttande familjer. Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg
ser man dock en problematik med ensamhet kopplat till detta. Flera av de som är nyinflyttade är även nyblivna
föräldrar som inte har något socialt nätverk på sin nya bostadsort. Situationen försvåras så klart av pandemin.
Familjecentralen är här en viktig yta/mötesplats där man kan knyta nya kontakter.
Familjecentralen drivs ihop med sektor utbildning och regionen och omfattar öppen förskola, BVC och MVC.
Öppna förskolan försöker genomföra så många aktiviteter som möjligt men merparten genomförs i dagsläget
digitalt. Medarbetare från samtliga huvudmän har fått utbildning i ABC som är en föräldrautbildning. Denna har
kunnat genomföras digitalt och det finns ett stort värde i att föräldrar träffas/samlas, får samma utbildning, knyter nya kontakter etc. även fast det sker digitalt. Det finns även en föräldrastödstelefon dit man kan ringa. Förhoppningen är att kunna genomföra allt fler aktiviteter exempelvis utomhus i takt med att våren är i antågande.
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Nytt för 2021 är ett uppdrag att skapa en mötesplats för några av kommunens mest utsatta människor utifrån
missbruksproblematik och hemlöshet. Inom verksamhetsområde funktionsstöd finns även träffpunkter för personer med psykisk ohälsa som ett komplement. Förutom träffpunkten arbetar verksamheterna inom funktionsstöd även för att mildra det digitala utanförskapet.
För att skapa förutsättningar för att ungdomar på olika sätt har meningsfulla aktiviteter under sommaren är kommunstyrelsen, genom samverkansarenan TSI, med och bidrar till Ales gemensamma sommaraktiviteter för 2021.
Genom folkhälsoarbetet skapas också förutsättningar för en särskild satsning gentemot gymnasieungdomar samt
en extra satsning för Ale Attitude – girls edition.

2.2 Kunskap och utbildning
Kommentar
Kommunens bedömning är att arbetet med det strategiska målet kunskap och utbildning genererar en önskad
förflyttning. För att nå målet om en god utbildning för alla är samverkan mellan kommunens verksamheter och
förmåga att optimera resurser central. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för
framtiden och kommunens olika verksamheter bidrar på flera sätt till att förbättra förutsättningarna för Ales elever. Utbildningsverksamheterna har under covid-19-pandemin klarat att hålla öppet i enlighet med det samhällsviktiga uppdraget. Under första kvartalet har både gymnasiet och årskurs 7-9 kontinuerligt haft en del distansundervisning. Komvux har bedrivit undervisning på distans eller i mindre grupper. Under perioden har barn
och vårdnadshavare tillfälligt påverkats av beslut om distansundervisning samt stängning på grund av smittspridning.
Sektor service har haft en viktig funktion i att kunna upprätthålla funktioner som kost, städ och vaktmästeri. Med
stöd av IT-enheten har utbildningsverksamheterna tagit nya steg i digitaliseringsarbetet som till exempel pedagogiska verktyg för distansundervisning som har ökat under första perioden av året. Trots pandemin har utvecklingsarbete pågått inom både förskola och skola. All verksamhet har gått framåt, men inte alltid på det sätt man
planerat. Nya arbetssätt och ökat samarbete har behövts, och många kreativa initiativ har gjorts för att lösa situationer. Dock har det inneburit en stor påfrestning för både personal, barn och elever.
Gemensamma insatser som Älvängenskolan, Fotosyntes och Närvaroteam NÄTA görs i samarbete mellan skola
och socialtjänst. Antalet anmälningar/ansökningar om att en elev är i behov av skolsocial insats har ökat vilket
generat en kö till insatserna då platserna är begränsade. Den här typen av insatser är än viktigare under 2021 på
grund av pandemins konsekvenser för familjer i Ale.
Under första delen av våren har samarbetet mellan kultur och utbildning tagit fart, bland annat genom ett omtag
kring att ta fram ett barnkulturprogram. En viktig utgångspunkt har varit att ta hänsyn till de socioekonomiska
förutsättningarna i form av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst. Kulturutbudet och
utbildningen ska vara utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar skillnader i möjligheterna
till framgångsrikt lärande via kulturupplevelser. Här finns nya initiativ till ett ökat samarbete med kulturskolan
och skola. Projekt och andra former av kulturverksamhet planeras tillsammans för att alla elever oavsett hemförutsättningar ska kunna ta del av kulturella upplevelser.
De för perioden nya resultaten är ännu inte analyserade men består av Öppna jämförelser för gymnasieskolan
samt GR-enkät förskola. Resultaten presenteras nedan men slutsatser kommer i delårsbokslut 2.
Öppna jämförelser gymnasium
Bilden nedan visar en sammanfattande bild av nyckeltal för elever folkbokförda i Ale. Statistiken avser 2020. Färgerna visar hur resultaten i kommunen förhåller sig till övriga kommuner. Grön färg betyder att kommunvärdet
på nyckeltalet hör till de 25 procent av kommunerna med högst värde i förhållande till andra kommuner. Röd
färg får de 25 procent av kommunerna med lägst värde och gul färg får de 50 procent av kommunerna som har
värden som ligger i mitten.
Jämfört med flertalet kommuner är det en låg andel elever som tar examen inom tre eller fyra år. Det är också
lägre betygspoäng i flertalet kommuner. Av de som går högskoleförberande program klarar en hög andel av flickorna examen inom tre år, men av den totala andelen elever i kommunen är det en lägre andel som hr behörighet
till högskola och universitet inom fyra år, främst är det flickorna som ligger lågt jämfört med andra kommuner.
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Andel elever med examen, behörighet och betygspoäng, avser elever folkbokförda i Ales oavsett vilken skola de går i förhållande till
andra kommuner i riket. källa: Öppna jämförelser Kolada
Statistiken visar också att Ales ungdomar ändå är relativt etablerade på arbetsmarknad eller i studier två efter
gymnasiet. Här finns dock en eftersläpning i statistiken och de senaste siffrorna avser ungdomars status 2018.
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Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
examen i Ale kommun jämfört med andra kommuner i riket. (2018) källa: Öppna jämförelser Kolada
Då Ale kommun inte bedriver något eget gymnasium med de nationella programmen finns en utmaning i att
fånga upp och hitta rätt insatser för de ungdomar som inte fullföljer sina gymnasiestudier. Genom det kommunala aktivitetsansvaret fångas ungdomar i åldern 16-20 år upp och elever som hoppar av nationella program följs
upp av InVux. Där får eleverna en vägledningskontakt, samt andra kontakter som kan vara aktuella så som Af,
AMFE och övrig socialtjänst. Eleverna blir också erbjudna en möjlighet att läsa vissa ämnen via Komvux som
kan vara aktuella innan eleven kan söka vidare till annan utbildning.
Enkät till vårdnadshavare i förskolan
Varje år svarar vårdnadshavare i Göteborgsregionen på en gemensam enkät. Enkäten genomfördes i början av
året och resultatet analyseras av förskolorna som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och kommer att presenteras i augusti/september. Svarsfrekvensen var 52 procent vilket är något lägre än året innan då 57 procent
svarade på enkäten. Vårdnadshavare svarar på en värdeskala från 1-5 där 1 är mest negativt och 5 är mest positivt. Ales genomsnittliga resultat ligger något lägre än Göteborgsregionen som helhet inom samtliga frågeområden. Dock syns en förbättring från tidigare år inom de flesta frågeområden. Inom området förskola och hem har
resultat försämrats jämfört med föregående år.

Vårdnadshavarenkät förskola i Ale och GR som helhet, 2021. Resultat av genomsnittliga värden inom varje frågeområde, skala 15. källa: Redovisat resultat Enkätfabriken på uppdrag av GR.
De tre frågor som vårdnadshavaren har gett högst betyg på handlar och trygghet, trivsel och uppmuntrande till
lärande, här har 90-95 procent svarat positivt. Flest negativa svar har tre frågor som handlar om information
kring mål och innehåll i utbildningen, om utvecklingssamtalet ger möjlighet till god dialog kring barnets utveckling, trivsel och lärande, samt om utemiljön är inspirerande och inbjudande. Här har 12-14 procent svarat negativt.
Utbildning för vuxna har fortsatt att utvecklas under perioden. InVux Ale arbetar med övergångar för unga individer 16-24 år med risk att hamna i utanförskap. Detta innebär att när en deltagare ska göra en förändring i sin
situation är InVux med och samordnar samt underlättar denna övergång. Förutsättningen för att lyckas med
detta är att hitta enkla och effektiva former för samarbete över sektorer och enheter. Projektet har pågått drygt
ett år och har utvecklats både organisatoriskt och i arbetet men nya yrkesutgångar under perioden. Projektet har
övergått från fasen att hitta arbetsformer, rutiner och organisation till att bedriva operativt arbete med deltagare
och att vara ett reellt nätverk där samarbete sker. Under våren 2021 kommer cirka 30 individer att ta del av olika
insatser inom InVux.
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2.2.1 Fokusområden: Lika möjligheter till framgångsrikt lärande
Ett mått för att se om utbildningen i Ale lyckas med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande är att
minska betygsskillnaden mellan elevgrupper med olika bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för
elevernas betygsresultat. Beträffande andel elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasiet efter vårterminen
2020 var skillnaden 13 procentenheter mellan elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning eller gymnasial utbildning. I Ale har skillnaden mellan dessa grupper varit mindre än i riket som helhet, men statistik för
2019 och 2020 visade något ökade skillnader. I flera årskurser har skillnaderna mellan skolorna minskat över tid,
men det finns fortfarande stora skillnader mellan klasserna, även inom samma skola. Sektor utbildning har därför
stort fokus på arbetet med en mer gynnsam elevsammansättning i grupper och klasser både i förskola och skola.
För perioden finns få nya utbildningsresultat. De tidigare resultaten av stor vikt är behörigheten till gymnasiet
och skillnaden i behörigheten avseende föräldrars utbildningsnivå.

Andel elever i Ales kommunala skolor jämfört med riket som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9, uppdelat
efter föräldrars utbildningsnivå, källa: Skolverket och SCB

Definitioner

Beräkningen görs på den föräldern med högst utbildningsnivå
Till låg utbildningsnivå tillhör grundskoleutbildning och gymnasieutbildning samt okänd utbildningsnivå
Till hög utbildning tillhör eftergymnasial utbildning med minst 2 år
Kompetensförsörjning
I syfte att uppnå en god utbildning för alla och lika möjligheter till framgångsrikt lärande krävs en god kompetensförsörjning. Utbildningssektorn står inför stora utmaningar att försörja verksamheterna med behörig personal och hållbar kompetensförsörjning är ett fortsatt prioriterat område.
Tillitsdialoger på temat Hållbar kompetensförsörjning har genomförts med 13 enheter under perioden (janmars). Dialoger behandlar nya arbetsorganisationer, fördelning av behöriga samt vidareutbildning av medarbetare
och syftar till att hitta rätt åtgärder inom dessa tre områden.
Utbildningsnämnden prioriterar medel för stöd till studier till behörighet. Befintliga medarbetare som studerar till
förskollärare och lärare fritidshem är få inom ramen för detta, trots tillskottet från arbetsgivaren. Det är en omfattande ekonomisk insats att som arbetsgivare åta sig att ge stöd under en flerårig utbildning. Då nya behöriga,
vare nationellt eller lokalt, inte kommer att räcka till pågår också mindre satsningar på nya yrkeskategorier för att
skapa instegsarbete, karriärvägar samt ge möjlighet till nya arbetsorganisationer.
Insatserna för en hållbar kompetensförsörjning behöver intensifieras både på kort och lång sikt.

2.2.2 Fokusområden: Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun
Bostadssegregation och skolsegregation är nära sammankopplade, därav är samhällsstrukturerna avgörande för
möjligheterna att skapa förutsättningar för god utbildning för alla.

Delårsbokslut 1 - 2021, Ale kommun (KF)

9(36)

Den översyn av skolupptagningsområden som påbörjades under förra året har haft en bred sammansättning i
arbetet och ett brett fokus på långsiktiga hållbarhetsfrågor. Under perioden som avser årets första månader har
en fördjupad utredning genomförts med ekonomiska konsekvenser och förslagen ska ut på dialog med medborgare/vårdnadshavare senare under våren.
Ett arbete med ett nytt förslag för ansöknings- och placeringsförfarandet inom förskolan har påbörjats under
perioden i syfte att stödja en gynnsam gruppsammansättning och motverka segregation.
Uppstart av Nolbäckens förskola har skett under perioden och byggnation av Lövängens förskola pågår där det
finns goda förutsättningar för att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande. Samtliga bidrar till goda samhällsstrukturer.

2.2.3 Fokusområden: Kunskap och förmågor i hållbar utveckling
I sektor utbildning initierades förra året ett gemensamt utvecklingsarbete för Agenda 2030 med ett brett anslag.
Planen var att initieringsfasen skulle löpa under läsåret 20/21 men pga. pandemin har det skjutits upp ett år.
Dock pågår en mängd lokala initiativ och pandemin har också gett nya infallsvinklar för undervisningen i hållbar
utveckling. Det planeras nu för en redovisning på utbildningsnämndens sammanträde där elever ska delge sitt
arbete och synliggöra sina kunskaper och förmågor.

2.2.4 Fokusområden: Leverans på strategi för hur personaltäthet ska öka
Föreslagen strategi fördelar ansvaret på alla nivåer:
•
•
•
•

Kommunfullmäktige fördelar en ram med intention om ökad personaltäthet
Utbildningsnämnden fördelar resurser i syfte att öka personaltäthet.
Sektorn söker de statsbidrag som finns för ändamålet samt följer upp förskolans organisering och nyckeltal
Verksamhet förskola fördelar de tilldelade resurserna i syfte att nå ökad personaltäthet.

Personaltätheten mäts i nationell jämförelse i oktober varje år. Förra årets resultat lyckades verksamheten öka
den främst med stöd av statsbidrag. Möjligheterna att erhålla det statsbidraget för höstterminen ännu inte klart
och påverkar utfallet stort. I årets budget tilldelades förskolan medel till personal i förskolan. I den omfattningen
kan effekten på helheten endast bli en marginell ökning, därav finns anledning att innefatta en mer riktad insats
som kommer medarbetare och barn till godo. En treklöver av vikarier kommer, så snart pandemin är över, att
arbeta med att avlösa hela arbetslag över hela kommunen, så att de kan få förutsättningar att planera och utveckla
verksamheten för en god kvalitet för alla barn.
Diagrammet nedan visar utvecklingen av personaltäthet i förskolan över tid. Ales personaltäthet är väsentligt
lägre än riket och västra Götalandsregionen. Hösten 2020 förbättrades personaltätheten delvis på grund av fasta
vikarier på flera förskoleområden. Under perioden januari-mars personaltätheten förbättrats ytterligare och är nu
5,6 barn per personal.
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Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket och Västra Götaland 2016-2020, källa: Skolverket och SCB. (Statistik för 2020 finns ej tillgänglig för riket och VG än)

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Kommentar
Bedömningen är att arbetet med sysselsättning, arbete och företagsamhet följer den planerade inriktningen och
har en positiv påverkan på målsättningen.
Att ha en meningsfull sysselsättning och möjlighet till egenförsörjning ökar förutsättningarna för delaktighet och
känsla av sammanhang. Bättre psykisk hälsa och längre liv är positiva effekter på lång sikt och dessa får genomslag såväl för den enskilde som för samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och lägre kostnader. Det finns
olika orsaker till varför en individ står utanför arbetsmarknaden, därmed krävs mångfacetterade insatser och en
hög grad av flexibilitet för att nå målsättningen med sysselsättning. I kommunen finns förutsättningar att lotsa
individer i målgruppen som på flera sätt. Ett pågående projekt, InVux, syftar till att stärka ungdomar som inte
fullföljt gymnasiestudierna och som därav är i riskzon för utanförskap. Projektet bedrivs sektorgemensamt för att
ge flera professioner möjlighet att bidra med insatser.
Arbetet med sysselsättning, arbete och företagsamhet påverkas genom bland annat riktade insatser för företagare
med syfte att skapa bättre förutsättningar för deras lönsamhet och tillväxt. Företag i tillväxt utvecklar nya arbetstillfällen och genererar en bredare och större lokal arbetsmarknad för Ales invånare. Överlag går näringslivet bra i
Ale kommun vilket bidrar till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Ale kommuns styrka är tillväxten i
befintliga bolag och lönsamheten i dessa där vi också har en låg konkursgrad. Det som däremot inte är lika tillfredsställande är de nya företagens förutsättningar. Vi har få nyetableringar då vi saknar tillräckligt mycket och
tillräckligt stor verksamhetsmark. Vi har också ett lågt nyföretagande per capita vilket på sikt kan påverka den
ekonomiska tillväxten negativt.
Under perioden har utvecklingen av en ny översiktsplan kommit fram till samrådsskede. Översiktsplanens strategier i Ale skall ge möjlighet att skapa arbetstillfällen och ge näringslivet förutsättningar för tillväxt. Under 2021 är
planen att ny översiktsplanen ska färdigställas för att antagande ska ske under hösten. Översiktsplanen visar på
hur kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går snabbt från köp till etablering. Bedömningen är att det finns en
risk att tidsplanen för färdigställande av översiktsplanen inte kan hållas.

2.3.1 Fokusområden: Att företagen i Ale är mer livskraftiga
Pandemin har i hela Sverige såväl också i Ale påverkat företagen, framför allt de företag som hör till restaurang,
konferens och hotellverksamhet. Ale kommuns företag har i stora drag klarat sig relativt bra utifrån pandemins
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förutsättningar men bedömningen är ändå att företagen i kommunen på grund av de förutsättningar pandemin
inneburit är mindre livskraftiga inom vissa branscher nu än innan pandemin.
Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Ale
kommun vill upplevas som en företagsvänlig kommun av befintliga företag men även av framtida etableringar.
Det ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Vi bör ta särskild hänsyn till utmaningen med ungdomsarbetslöshet och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar.
Arbetet med att stödja företagen som påverkas av pandemin men också andra är ett fortsatt fokus för 2021 i
syfte att öka överlevandegranden och skapa bättre möjligheter för tillväxt. Lotsfunktionen för nya etableringar är
ett viktigt instrument att fortsätta erbjuda men också det stöd för redan uppstartade företagsärenden som sker
som ett sektorsövergripande arbete.
Sektor samhällsbyggnad behöver ha ett tätt samarbete med kommunstyrelsen, för att skapa ökad förståelse för
företagens behov i den egna organisationen. Vid planläggning av verksamhetsmark kan kundundersökning via
näringsliv ge indikationer på utformningar som gynnar näringslivet. Vid planläggning av verksamhetsmark ska
det även planeras för en god infrastruktur. Vid planläggning bör bestämmelser formuleras som skyddar verksamheter och möjliggör deras utveckling.

2.3.2 Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete.
Sektor utbildning arbetar med att elever som riskerar att hoppa av sin IM-plats hos annan utbildningsanordnare
skrivs in på Ale gymnasium och får en studieplan och vägledning för att komma vidare. Sektorn utvecklar också
yrkesutgångar för de elever som inte kommer vidare in på nationella program. Yrkesutgångar planeras att erbjudas inom Vård och omsorg, Barn och fritid, Bygg och anläggning, samt Industriteknisk utbildning
Från höstterminen 2021 kommer sannolikt cirka 30-35 elever delta i olika yrkesutgångar.
Elever som hoppar av nationella program följs upp av InVux. Där får eleverna en vägledningskontakt samt andra
kontakter som kan vara aktuella så som Arbetsförmedlingen, AMFE och övrig socialtjänst. Elever får också erbjudande till möjlighet att läsa vissa ämnen via Komvux som kan vara aktuella innan eleven kan söka vidare till
annan utbildning.
InVux ger också förutsättningar för att följa upp och stödja ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.
En utökning av specialpedagog har gjorts och hen startar i maj månad med en gedigen erfarenhet av målgruppen.
Inom InVux utvecklas just nu ett team som kommer att möta ungdomar som riskerar att inte få en gymnasieexamen och därmed riskerar att hamna i utanförskap. Teamet består av specialpedagog, representanter från elevhälsan, socialtjänst, fritid, AMFE, samt annan nyckelkompetens som kan bli aktuell. Målet är att varje individ får en
handlingsplan som leder till en aktivitet, gärna utbildning och på sikt anställningsbarhet. Utredning kring samordning och samverkan mellan Ale gymnasium och Komvux pågår under våren 2021. Genom att samordna verksamheterna och samlokalisera verksamheterna kan lärarresurserna samnyttjas vilket innebär större möjligheter att
erbjuda ämnen och kurser på grund- och gymnasienivå som idag är idag begränsade för Ales elever. Samtliga
medarbetare har svarat på en enkät och resultatet har följts upp på enheternas APT. Fokusgrupper har bildats
kring områden där man ser att samverkan kan gynna brukarna. Arbetet i fokusgrupperna kommer att sammanställas under april månad och utredningen redovisas till utbildningsnämnden i juni.
En annan samverkan som behöver fördjupas är mellan verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg och
vuxenutbildningen. Utbildning utgör grunden för att etablera sig på arbetsmarknaden och för att det ska bli hållbart för individen över tid.
Även samverkan med föreningslivet och näringslivet lyfts i dialogen där det är av vikt att få kännedom om vilka
behov och möjligheter som finns hos företag och föreningar i kommunen.
Möjligheten att bereda tjänster internt i kommun (så som exempelvis extratjänster) har försvårats i och med pandemin. Även det effektiviseringskrav som legat på sektor service (där flera inom målgruppen skulle vilja pröva att
arbeta) har varit en försvårande omständighet. I dialogen konstateras att kommunen som helhet borde kunna
erbjuda betydligt fler tjänster inom kommunens ram än vad som görs i dagsläget. Det är också av vikt att sysselsättningsfrågan ses som en kommungemensam fråga där samverkan inte stoppas på grund av hur organisationen
är utformad.
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2.3.3 Fokusområden: Särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd
Förändringen/nedstängningen av arbetsförmedlingen (AF) skedde samtidigt som pandemin bröt ut. Det finns
(utifrån konsekvenserna av pandemin) en hög risk för långvarig arbetslöshet för många – speciellt för unga.
Inom ramen för individ- och familjeomsorgen har verksamheten identifierat flera utmaningar inom området men
även möjligheter.
En stor utmaning för kommunen är AFs frånvaro vilket försvårar samverkan mellan parterna. Dock finns här en
möjlighet till förbättrad samverkan med AF utifrån DUA-överenskommelsen. DUA står för Delegationen för
Unga och nyanlända till Arbete och är ett regeringsuppdrag för att främja samverkan mellan stat och kommun.
Ale kommer ingå i DUA-överenskommelsen från och med juni i år. Inom ramen för DUA ska en hållbar struktur för samverkan mellan AF och ingående kommuner tydliggöras och utifrån befintliga resurser utveckla verksamheterna och starta minst fem lokala jobbspår (ett per deltagande kommun). Vid tidpunkten för rapportens
skrivande har sektorn mottagit ett negativt besked avseende medel från DUA. Resonemang får föras kring ett
alternativt utförande.

2.3.4 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för
att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom
sina verksamheter sommaren 2021.
Förvaltningsledningen har diskuterat hur arbetet ska kunna förläggas på ett säkert sätt med anledning av pandemin och de möjliga konsekvenserna i form av smittspridning och risk för sjukfrånvaro. Kommunen håller nu på
att kartlägga de möjligheter som finns och beslut hur kommunen ska förhålla sig till Covid-19 och vilken form av
feriearbeten som kommer kunna erbjudas ungdomar sommaren 2021 kommer att tas inom kort. Samverkan har
under perioden pågått mellan sektorer för att identifiera en kommungemensam lösning på fokusområdets målsättning.
Förutsättningar har skapats för att kunna erbjuda föreningar att ansöka om bidrag till anställning av feriearbetare.

2.4 Hållbart samhällsbyggande
Kommentar
Bedömningen är att arbetet med ett hållbart samhällsbyggande går enligt plan och påverkar i en positiv riktning.
Ett hållbart samhällsbyggande handlar om att bygga för framtiden med kommande generationer i åtanke. Samhällsbyggandet förändras över tid och nu sker förändringen snabbare än någonsin. Utmaningen är att sia om
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Effekterna av klimatförändringarna påverkar samhällsbyggandet i stor utsträckning, vilket behöver beaktas. I synnerhet när det gäller skyfall, översvämningar, skredrisk
och vattenbrist.
Ale kommun är en expansiv kommun där nya bostäder fylls med nya invånare. Sektor samhällsbyggnad är den
främsta resursen för genomförande av den expansiva politiken. Kommunfullmäktige har uppdragit sektor samhällsbyggnad att verka för ett hållbart samhällsbyggande. En hållbar utveckling brukar definieras med att det råder balans mellan de ekologiska, sociala- och ekonomiska perspektiven. Häri ligger kommunens utmaning; att
hitta balansen. Samtliga sektorer inom kommunen behöver arbeta med sin del för att bidra till den balansen utifrån de politiska målen.
Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är anpassade för
människor i olika skeden i livet. Tillkommande bebyggelse bör lokaliseras nära kollektivtrafik, kommunal service
och handel. Bebyggelsen bör anpassas för ett föränderligt klimat. Social mångfald är att eftersträva, där boende
för samhällets alla grupper bör integreras.
Målsättningen hållbart samhällsbyggande har bäring på eller gynnar flera av kommunens övriga målsättningar.
Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att många involveras i arbetet. Fler kommunala verksamheter behöver få en aktiv roll i processen. Ett hållbart samhälle som bibehåller balansen mellan de olika
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perspektivens ställer krav på att även andra externa parter bjuds in i arbetet. Därför behöver kommunen arbeta
mer öppet, transparent samt kundorienterat och begrepp som delaktighet och service präglar våra arbetssätt.
Kommunen bedömer att det svåra och utmanade uppdraget, gällande att förtydliga och utveckla samhällsbyggnadsprocessen, kan ge svar på många av ovanstående frågor och utmaningar.
De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya
överföringsledningen är två tydliga exempel på hur kommunen arbetar vidare med ett hållbart samhällsbyggande.
Båda projekten har på sina olika sätt bäring på att hitta balansen eller förutsättningar för en hållbar utveckling
och ett hållbart samhällsbyggande.
Ale kommun arbetat med att uppdatera översiktsplanen och när den är antagen utgör den ett viktigt verktyg i det
hållbara samhällsbyggandet. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrala Älvängen kommer
att inledas inom kort och bedöms bli en viktig del i en hållbar utveckling för Ale kommun.

2.4.1 Fokusområden: Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun
"Vi får det samhälle vi bygger". Ale kommun behöver arbeta för en god blandning av olika bostadstyper och service. Vidare kan det borde det skapas gröna stråk för cyklister varför utbyggnad av snabba cykelstråk bör prioriteras framför bilstråk.
Översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP) pekar ut önskad utveckling. Detaljplanen kan styra den
förväntade inriktningen. En bedömning av hur varje detaljplan bidrar till målet bör göras. Det behöver tas fram
övergripande statistik om människors boendevanor och önskemål som kan samlas i en kunskapsbas. I ÖP och
FÖP bör det finnas tydliga inriktningar på vilken typ av exploatering som behövs i de olika områdena. I detaljplanen skall det vara tydligt vilken typ av bebyggelse kommunen behöver komplettera med. Utöver detta kan det
behövas styrdokument för detaljplaner, såsom behandling av trafik och mobilitet, dagvatten samt risker. Sammantaget skapar det en transparens för aktuella exploatörer. Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver beståndet
idag och att det ska bli blandade upplåtelseformer. En dialog med Alebyggen gällande bostadsförsörjning anses
viktig för att balansera marknaden.

2.4.2 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och
lösa samhällsutmaningar
Genom arbetet med Ale 360 samlades representanter från olika delar av samhället och definierade och prioriterade samhällsutmaningar och möjliga lösningar. Under våren 2021 ska arbetet in i linjen och en beskrivning av
arbetets resultat med fokus på verktyg som arbetats fram färdigställs. Under pandemin har andra samhällsaktörer
klivit in och arbetet har tagit ordentlig fart då kommunen både som organisation och samhälle ställdes inför utmaningar som organisation inte kunde lösa själva. Ett arbete med FRG (frivilliga resursgruppen) har utvecklats
som innebär att FRG kan stödja den kommunala organisationen på frivillig basis i olika situationer. Genom att
öppna verksamheten finns möjligheter för frivilliga att stödja de kommunala ansträngningarna på området. Ett
förslag på en pilot av en innovationssluss är under framtagande våren 2021. Syftet med det arbetet är att skapa
möjligheter för samarbeten mellan olika samhällsaktörer och den kommunala organisationen när det gäller olika
samhällsutmaningar.

2.4.3 Fokusområden: Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Under våren har arbetet med de fem löften som Ale antagit inom ramen för Kommunernas klimatlöften dragit i
gång. Löftena rör upphandling, gröna lån, cirkulära möbler och utåtriktade aktiviteter kring klimat till allmänheten.
Minska de konsumtionsbaserade utsläppen, både inom kommunen och i övriga samhället. En del i detta är att
implementera avfallsplanen 2030. En annan är cirkulär ekonomi som bland annat innebär att förlänga livslängden
hos varor och köpa funktioner och tjänster i stället för produkter. Det behövs verktyg för stöd, information och
uppmuntran inom kommunens interna verksamheter men även i näringsliv och hos invånare.
Genom kommunikationsinsatser och informationskampanjer kan kommunen påverka invånare och verksamhetsutövare att hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshanteringen klättra i avfallstrappan.
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Hållbarhetsveckan som planerats tillsammans med andra verksamheter i kommunen fick tyvärr ställas in på
grund av den pågående pandemin.
Avfallsplanen behöver bli hela kommunens styrdokument då dess aktiviteter kan komma att kosta pengar att genomföra och behöver förankras politiskt. Samhällsbyggnadsnämnden behöver fundera över hur man kan ställa
krav på exploatörer i exploaterings- och detaljplaner. För att öka fokuset och möjligheten till en bredare förankring har avfallsplanen valts in som en punkt som ska arbetas med på strategisk nivå inom målsättningen för hållbart samhällsbyggande.
Från och med 1/1 2022 så blir insamling av returpapper ett kommunalt ansvar. Ale kommun är förberett på ett
övertagande då det redan finns insamling från flertalet flerbostadshus. Hanteringen av insamlingen för de hushåll
som ej har insamling kvarstår dock. Dialog med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Renova AB och grannkommunerna pågår för att hitta en robust och kostnadseffektiv lösning.
Inom va-verksamheten verkar man för en lägre mängd ovidkommande vatten som ger lägre elkostnader samt
kemikalieförbrukning vilket innebär mindre utsläpp.

2.4.4 Fokusområden: Handla lokalt
En insats genomförs under 2021 för att få fler lokala företag att delta i upphandlingar där fokus är dels på informationshöjande insatser men också kring dialog kring underlag för anbud för att öka tillgängligheten och
transparensen. Vid detaljplanering kan kommunen skapa torgytor för lokala producenter samt hjälpa till att informera om att de finns. Vid planering bör de ytorna vara placerade så att det blir lätt att ta sig dit via pendelstationerna samt nära till gång- och cykelvägar.

2.4.5 Fokusområden: Samordnad varudistribution
Kommer att hanteras i samverkan med projekt cirkulära möbelflöden då flera utmaningar är av samma karaktär.
Logistik, transportmöjligheter och lager mm. Tidplan, projektstart vår 2021.

2.4.6 Fokusområden: Arbetet med ekosystemtjänster bör intensifieras
Vid planläggning bör det ges utrymme för ekologiskt hållbara och merskapande lösningar avseende natur- och
rekreationsvärden, som hanterar skyfallsytor och skyfallsvägar samt dagvatten och man ska utnyttja naturliga lösningar så mycket som möjligt. Vid planering samt bebyggelse är det av vikt att få ökade naturvärden. Frågan om
ekosystemtjänster behöver således bli ett naturligt inslag i varje detaljplan.
Göta älv, som vattentäkt, behöver skyddas. Tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom kommande utökat vattenskyddsområde prioriteras. Tillsyn utförs på avlopp och djurhållning inom avrinningsområdet för Göta älv. Det
har under perioden skapats en tillsynsgrupp som hanterar skyddsområdet inom älven. Det är ett samarbete mellan intilliggande kommuner som tillsammans verkar för att utöva tillsyn.

2.4.7 Fokusområden: Kommunens arrenden
Det finns en väl fungerande rutin för hantering av arrenden. Vid nytecknande och förnyande arrendeavtal ställs
alltid krav på ekologisk odling. Omförhandling av bostadsarrenden pågår för att höja arrendet till marknadsmässig nivå. De nya avgifterna förväntas att bli klara under 2021.

2.4.8 Fokusområden: Möjlighet till odling på hushållsnivå
I kommunen finns det tre områden med odlingslotter. Den långa väntelistan på odlingslotter tyder på att intresset för odling är stort. Kommunen bör se över om och var det finns möjlighet att upplåta kommunal mark för
fler som vill odla och då i centrala lägen, permanent eller tillfälligt.
Tillsammansodling innebär att man odlar tillsammans inne i samhället. Kommunen har ingått ett arrendeavtal
med föreningen Tillsammansodling och ett odlingsområde håller på att skapas i centrala Älvängen. I nya planer
skulle man kunna ge plats för gemensamma odlingsytor.

Delårsbokslut 1 - 2021, Ale kommun (KF)

15(36)

Fotot visar lokalisering av Tillsammansodling i Älvängen.
Kommunen bör uppmuntra fastighetsägare av flerbostadshus att upplåta en del av gården till odling i pallkragar
eller växthus. Möjlighet till inomhusodling bör ses över. Kommunen kan ta fram ett informationspaket för att
öka intresset och kunskapen om odling. Kolonilotter och liknande är ofta viktiga mötesplatser för människor.

2.4.9 Fokusområden: Arbetet med klimatsmart upphandling
Arbetet med klimatsmart upphandling är en integrerad del av kommunens ordinarie upphandlingsförfarande.
Rimliga klimatkrav omhändertas i upphandlingsunderlag kontinuerligt.

2.4.10 Fokusområden: Intraprenad
Inom sektor socialtjänst finns i dagsläget två intraprenader i gång - båda inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård. Inga fler intraprenader är planerade för närvarande men de båda intraprenaderna
på Backavik och Björkliden erbjuder dialog och information till andra enheter och verksamheter, i första hand
internt i kommunen, som har tankar och frågor om intraprenadmodellen.

2.5 Ett Ale
Kommentar
Samtliga chefer har deltagit i en workshop med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om
hur långt vi har kommit med att utveckla ”Ett Ale”. I vilka delar anser man att det fungerar bra och vad finns det
som behöver utvecklas.
Inför workshopen gjordes en sammanfattning av den politiska viljan i KF:s verksamhetsplan för 2021 och fyra
”nycklar” identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla
kommunens verksamhet mot målet ”Ett Ale”. De fyra nycklarna som identifierats, utifrån ett invånar- och verksamhetsperspektiv är:
•

Internt samarbete inom Ale kommun
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•
•
•

Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare osv
Kommunikation, information och service till invånarna och internt
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.

Allt material från workshopen ska sammanställas och sedan bearbetas vidare i kommunledningsgruppen vid en
workshop. Där kommer man att utifrån utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad
som behöver påbörjas. I det arbetet ska kommunledningen också prioritera vilka aktiviteter som är lämpligast att
börja med och där flera av sektorerna är inblandade – allt för bästa möjliga måluppfyllelse. I samband med detta
kommer också övriga prioriterade mål i VP-21 att sammanställas och en bedömning görs av vad som tillsammans är möjligt att genomföra i närtid och i ett längre perspektiv.

2.5.1 Fokusområden: Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg
som skapar tillgänglighet dygnet runt
Möjligheterna att mötas digitalt har ökat men det finns fortfarande formkrav som behöver tillgodoses. Ett sådant
är att kunna legitimera sig vid besök hos socialtjänsten. Kommunstyrelsen arbetar därför med att skapa förutsättningar för socialtjänsten att ha digitala klientmöten med identifiering via bank-id. Med syftet att fortsatt driva
denna utveckling framåt har kommunen inrättat en tjänst som digitaliseringsstrateg som är rekryterad med start 1
juni.
Ett långsiktigt arbete för att förbättra e-tjänster för vårdnadshavare i förskola och skola pågår. Förbättringsarbetet utgår i hög grad från de synpunkter som kommer in. Ändamålsenliga digitala tjänster är i hög grad beroende av integrationer mellan verksamhetssystemen vilket tar tid på grund av att ett flertal aktörer är inblandade. I
samarbete med Kontaktcenter tas synpunkter in och genomgång av funktionalitet på befintliga e-tjänster har
gjorts.

2.5.2 Fokusområden: Väl fungerande kommunikation och informationsflöden
för/mot Ales invånare
Kommunen arbetar med den övergripande externa kommunikationen och har fokus på nytta för invånarna och
det allmänna intresset. Utgångspunkten är samtidigt att öka förståelsen för vilket ansvar kommunen har, inte
minst under det senaste årets pandemi. Kommunikation har fungerat väl i relation till pandemin och rutiner är
på plats för att snabbt kunna nå ut genom våra huvudkanaler Facebook och webben ale.se.
Fliken "Kommun och politik" på www.ale.se har gjorts om så att det blir enklare att navigera och att relevant information finns publicerad.
Handlingar och sammanträdesplanering till nämnderna finns samlad, organisationen är beskriven genom organisationsschema, styrdokument finns tillgängliga med mera

2.5.3 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar
Föreningsliv och kommun har utvecklat sitt samarbete. Ett exempel på detta är i det förebyggande och främjande folkhälsoarbetet där samtalsgrupper för unga kvinnor, ett samarbete som leds av föreningsliv, med kommunen som samarbetspart har startats upp. Samarbetet finansieras genom riktade medel från VGR. Arbete pågår
också med flera utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer, både interna och externa gällande avfallshantering, cirkulära möbelflöden och samordnad varudistribution. Upprättandet av en tydlig och väl förankrad samhällsbyggnadsprocess ger kommunen möjlighet till nya samarbeten för samtliga sektorer och bolag i tidiga skeden
av planeringsprocessen. Genom de olika intressenternas deltagande från start finns möjlighet att bedöma mål och
möjliga effekter, kostnader och genomförbarhet.
Gemensamma lokaler för driftsorganisationerna och en samutnyttjning anses var en möjlighet att utnyttja resurser på ett effektivt sätt. Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med sektor service ett mål om att samla kommunens olika driftorganisationer. Det innebär att samla fastighet, va-enheten samt gata/park-enheten under
samma tak, centralt i Nödinge. Vidare skulle gemensamma lokala ”filialer” upprättas i lämpliga lokaler i södra
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respektive norra Ale. Målsättningen är att uppnå stordriftsfördelar vilket innebär effektivisering, kunskapsöverföring och samutnyttjning av resurser. Det skulle troligtvis minska sårbarheten och transportsträckor samt att öka
trivsel och åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö. Sektor service har hittat en lämplig lokal men det återstår ännu
några frågetecken att räta ut.

2.5.4 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Det ligger i uppdraget att hitta bra samarbetsformer inom kommunens organisation och att bygga nätverk som
levererar verksamhetsnytta. Detta innebär att tänka helhet och samarbeta över avdelningsgränser och sektorsgränser. Genom samarbete med olika intresseorganisationer såsom frivilliga resursgruppen (FRG) som innebär
att FRG blir inblandade i olika delar av den kommunala verksamheten. Kommunens råd ger också utrymme för
externa aktörer att bidra i genomförandet av kommunens budget och verksamhetsplan. Ett exempel här är genomförandet av näringslivsstrategin i samarbete med näringslivsrådet.
Kommunen bör involvera exploatörer i den övergripande samhällsutvecklingen i större utsträckning. Kommunen behöver ta del av deras behov, tankar och idéer om bostadsbyggande och verksamhetsmark. Ale 360 kan
användas i större utsträckning för detta arbete när Covid-19 är förbi. Planarbetet i Älvängen är för att föra dialog
med invånare och andra intressenter om samhällets utveckling. Extern medverkan är tids- och resurskrävande.
Det är också en utmaning att nå alla perspektiv. Kommunen behöver hitta nya vägar att nå fler och då är det
främst digitala verktyg som behöver utnyttjas för att invånare ska kunna delta när det passar dem.

2.6 En arbetsgivare
Kommentar
Framgångsfaktorer som ett nära och tillitsbaserat ledarskap i kombination med trygghet och säkerhet där förutsättningar för dialog och delaktighet skapas är nödvändiga för att uppnå gemensamma värden för kommunens
anställda. Stolta medarbetare levererar goda resultat.
Kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för samtliga sektorers chefer att kommunicera likvärdigt som
arbetsgivare, internt och externt samt för att säkerställa att kommunen följer gällande lagar och kollektivavtal
inom området. Detta bidrar till målsättningen om att kommunen upplevs som en arbetsgivare. Kommunen har,
partsgemensamt, tagit fram nya gemensamma bedömningskriterier kopplat till medarbetarsamtal och lönesamtal.
Detta bidrar till likvärdig bedömning av medarbetare vid nyanställning och löneöversyn.
Arbetet med det strategiska målet "En arbetsgivare" bedöms ligga i linje med de planerade insatserna som under
våren inleds med en gemensam workshop för kommunens alla chefer där områden kopplat till begreppet "en
arbetsgivare" ska identifieras, problematiseras och tematisera kommande ledarträffar i syfte att nå en ökad samsyn kring prioriterade områden för framdrift.

2.6.1 Fokusområden: Jämlika villkor och förutsättningar
Kommunen har antagit en arbetsgivarpolicy för att tydliggöra kommunens förhållningssätt inom tre områden:
ledarskap & medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning. Sammantaget gör dessa områden
det möjligt för Ale kommun att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, samtidigt som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.
Ale kommun är en jämlik och jämställd arbetsplats som kännetecknas av ett inkluderande klimat där alla har ett
ansvar för att motverka trakasserier, kränkningar och diskriminering.
HR-avdelningen säkerställer att vi följer gällande lagar och kollektivavtal inom området.
Det pågår en översyn av kommunens BAS-värderingar och befattningsbenämningar. När översynen är slutförd
kommer den kunna bidra till att säkerställa arbetet med likvärdiga villkor och förutsättningar för samtliga medarbetare i kommunen. Lönekartläggning kommer att bli träffsäkrare och kunna bidra till inte bara att säkerställa
skillnader mellan kön utan även kunna användas ur ett bredare perspektiv än vad lagtexten säger.
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2.6.2 Fokusområden: Transparens och tydlighet
Kommunen utvecklar arbetet med ökad transparens och tydlighet genom åtgärder som tillsammans ökar invånares och andras möjligheter till insyn i organisationen. Det sker främst genom:
- Publicering av politiskt beslutade styrdokument på www.ale.se i den så kallade författningssamlingen. Genom
förändringar av strukturen på hemsidan har informationen strukturerats på ett sådant sätt att den är lättare att ta
del av. Åtgärden främjar både extern och intern transparens.
- Åtgärd motsvarande det ovan nämnda har genomförts i verksamhetshandboken på DAP (intranätet).
- En ny mall för tjänsteutlåtanden och protokoll har implementerats som gör det enklare för invånare och andra
att ta del av och förstå beslut och underlag.
- Handlingar och protokoll publiceras samlat på www.ale.se på ett sätt som samlar alla dokument på ett ställe.
- Arbetet med nytt ärendehanteringssystem innebär att kravställning kommer ske av funktioner som webbdiarium, postlistor m.m.
- Klassificeringsstrukturer och informationshanteringsplaner gör det tydligt för invånarna vilken information vi
hanterar och hur.
- Tydlighet främjas genom kommungemensamma riktlinjer för styrdokument, tydliga ansvar för bland annat remisser m.m.
Kommunen genomför också utbildningar för organisationen med fokus på tjänstepersonsrollen, offentlighetoch sekretess, samverkan med de förtroendevalda med mera

2.6.3 Fokusområden: Utvärdera den tillitsbaserade styrningen regelbundet
Arbetet med att utvärdera den tillitsbaserade styrningen sker kontinuerligt inom ramen för bland annat sektor
utbildning. En övergripande kommungemensam utvärdering är planerad i dialog med bland annat sektor utbildning men har fått skjutas fram på grund av omprioritering av uppdrag företrädesvis på sektor kommunstyrelsen
till följd av arbetet med ny översiktsplan. Parallellt arbetar kommunen med att ta fram underlag för en modell för
styrning och ledning som långsiktigt ska bidra till systematik, likvärdighet och uppföljning/analys.

2.6.4 Fokusområden: Genomföra test för att se effekten av färre personal
per första linjens chef
Ett test med minskat kontrollspann genomförs på Garverivägen. Under 2021 kommer man komplettera med ett
administrativt stöd inom ramen för testet. Rekrytering pågår. Åtgärden följs upp i delåren och i bokslutet för att
se på effekterna.
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3 Ekonomisk analys
3.1 Helårsprognos 2021
Utfall 2020

Prognos 2021

Årets resultat (Tkr)

125 577

125 250

Nettokostnadsandel

93,5 %

93,8 %

+49 577

+46 250

2 567

-

295 268

331 152

Avvikelse från budget (Tkr)
Arbetad tid (antal årsarbetare)
Investeringsutgifter (Tkr)

Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2021 på +46,2 mkr. I rådande läge finns det dock
många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter men även avseende kommunens kostnader. Utfallet per
mars uppgår till +73 mkr vilket är +47,2 mkr bättre än budget. Det stora positiva utfallen både för perioden och
i helårsprognosen är främst ett resultat av att skatteintäkter och statsbidrag är så mycket högre än budget,
+14,5 mkr för perioden och 36,6 mkr för helår tillsammans med att den pågående Covid-19 pandemin innebär
att både efterfrågan och utbudet av kommunala tjänster är lägre än i normalfallet.
Att helårsprognosen är lägre än periodutfallet och inte visar fortsatt lika stor månatlig resultatutveckling beror
främst på att sektorerna räknar med att göra en rad insatser under resterande del av året såsom tex att utöka bemanningen inom förskola samt aktiviteter inom äldreomsorgen. Det senare med anledning av de medel för äldresatsningen som betalades ut i mars. Socialtjänsten ser också att kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter öka.
Från hösten 2020 ser verksamheten också en ökning i antalet placeringar och som fortsatt 2021. En kostnadspost som inte finns med i utfallet per mars men som vi räknar med kommer från sommaren är det förändrade
livslängdsåtagandet som kommer innebära en engångskostnad på ca 6,5 mkr utifrån nuvarande bedömning. Det
ökade livslängsåtagandet är en kostnad som påverkar kommunernas pensionsskuld och är en konsekvens av att
man nationellt räknat om våra pensionsskulder som ett resultat av att vi lever allt längre och mer pension kommer att behöva betalas ut. Tills sist är sektorerna sammantaget allmänt försiktig i sina ekonomiska bedömningar.

3.2 Driftsammanställning, kommunen
Utfall mars
2020

Utfall mars
2021

Budget
mars 2021

Budget
2021

Årsprognos
2021

Budgetavvikelse 2021

Utbildningsnämnd

223 112

211 569

219 636

884 473

883 473

1 000

Socialnämnd

Tkr
Verksamhet

136 800

135 071

147 141

601 480

598 730

2 750

Kultur- och fritidsnämnd

19 580

20 815

20 834

83 525

83 525

0

Kommunstyrelsen inkl. jävsnämnd

35 276

30 669

39 045

156 098

147 498

8 600

4 514

20 522

21 383

84 597

84 597

0

Servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- och internfin.

12 308

14 507

15 603

63 429

65 128

-1 700

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamhet

712

532

-138

0

500

-500

Överförmyndarnämnd

998

795

1 106

3 011

3 011

0

16

0

0

0

0

0

Valnämnd
Revisorer

70

98

310

1 224

1 224

0

Pensionsutbet. med mera

7 471

7 124

7 250

29 000

35 500

-6 500

Övriga kostnader/intäkter

-221

-114

0

6 465

6 465

0

440 636

441 587

472 171

1 913 300

1 909 650

3 650

Verksamhetens kostnader

Alla nämnder visar positiva avvikelser per mars och på helår prognostiserar alla nämnder förutom Samhällsbyggnadsnämnden nollresultat eller positiva avvikelser mot budget. Underskottet inom den skattefinansierade delen
av Samhällsbyggnad är ett resultat av den nya nationella redovisningsprincipen där vi från 2020 inte längre får
periodisera ut gatukostnadsersättningarna så att de möter motsvarande kapitalkostnader. Det beräknas uppgå till
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ca 1,7 mkr per år. Avvikelsen på -6,5 mkr avseende pensioner är som nämnts ovan en konsekvens av att livslängdsåtagandet höjs då vi lever allt längre och således så kommer pensionsutbetalningarna att öka. Detta är en
engångssumma. Det stora överskottet inom Kommunstyrelsen är främst att buffert tillsammans med del av strategiska medel inte beräknas användas fullt ut.

3.3 Resultaträkning
Utfall mars
2020

Utfall mars
2021

Budget
mars 2021

Budget
2021

Årsprognos
2021

Avvikelse
mot budget
2021

Verksamhetens kostnader

440 636

441 587

472 171

1 913 300

1 909 650

3 650

Avgår kapitalkostnader

-32 345

-34 146

-37 125

-148 500

-140 000

-8 500

26 600

28 888

31 800

127 200

118 700

8 500

Nettokostnader

434 892

436 331

466 846

1 892 000

1 888 350

3 650

Skatteintäkter/GSB

473 280

509 446

495 050

1 980 200

2 016 800

36 600

Tkr

Avskrivningar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Avgår resultat för affärsverksamheten

369

447

750

3 000

2 500

-500

-1 427

-1 090

-3 050

-12 200

-6 200

6 000

712

532

-138

0

500

500

Periodens resultat

38 042

73 003

25 767

79 000

125 250

46 250

Nettokostnadsandel

92,0 %

85,7 %

94,8 %

96,0 %

93,8 %

3.4 Avvikelseanalys skatteintäkter Ale kommun
3.4.1 Skatteintäkter 2021
Den positiva budgetavvikelsen avseende skatter och statsbidrag bygger på skatteprognos från Sveriges kommuner och regioner per februari 2021. Ny skatteprognos kommer i slutet av april och således efter att denna rapport
gjorts klar. De positiva utfallet beror främst på att man från nationellt håll beräknar att skatteintäkter både för
2020 och 2021 blir bättre än vad man prognostiserade i oktober 2020. Arbetade timmar samt att tillväxten beräknas ta fart från sommaren och det bygger givetvis på att vaccinationen genomförs som planerat.
Mkr
Skatteinkomster före utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Avräkning 2020
Avräkning 2021

Budget 2021

Prognos 2021

Avvikelse mot budget

1 584,1

1 593,1

9,0

259,1

242,2

-16,9

1,4

0,4

-1,0

-

0,2

0,2

69,4

94,4

25,0

5,3

4,3

-1,0

-

7,0

7,0

-

14,8

14,8

60,9

60,4

-0,5

Stöd för att stärka välfärden

-

-

Stöd pga. Corona inkl. periodiseringsfond

-

-

Välfärdsmiljarderna (Flyktingvariabeln)

-

-

1 980,2

2 016,8

Kommunal fastighetsavgift

Summa
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3.4.2 Jämförelser mellan 2020 och 2021
Mkr
Skatteinkomster före utjämning

Utfall 2020

Prognos 2021

Avvikelse

1 554,5

1 593,1

38,6

Inkomstutjämning

243,6

242,2

-1,4

Kostnadsutjämning

-10,6

0,4

11,0

Införandebidrag

13,9

0,2

-13,7

Regleringsbidrag

32,0

94,4

62,4

1,4

4,3

2,9

LSS-utjämning
Avräkning 2019

-7,5

-

7,5

Avräkning 2020

-22,4

7,0

29,4

Avräkning 2021

-

14,8

14,8

Kommunal fastighetsavgift

57,9

60,4

2,5

Stöd för att stärka välfärden

15,9

-

-15,9

Stöd pga. Corona inkl. periodiseringsfond

42,9

-

-42,9

4,6

-

-4,6

1 926,2

2 016,8

90,6

Välfärdsmiljarderna (Flyktingvariabeln)

Summa
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4 Personalanalys
4.1 Kommunens anställda
I Ale skapar vi förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv.
Vi vill att alla ska vara medskapande i att utforma ALE - lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och näringsliv ska alltid känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. I Ale har du alltid kommit rätt.
Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där vi eftersträvar att kommunikation och vårt bemötande är enhetligt.
Personalomsättningen var, 1 januari till 31 mars 2021, 3,28 %. Detta är en sänkning med 0,43 % jämfört med
samma period 2020. Under samma period ökade antalet tillsvidareanställda med 2 medarbetare, det kan jämföras
med en ökning 2020 som då var 27 tillsvidareanställningar.
En översyn av sektorerna visar att personalomsättningen är relativt jämnt fördelat utifrån storlek, mätdatum 1
januari till 31 mars 2021, och då med fokus på att genomslaget vid förändring blir större om verksamheten är
mindre. Spännvidden i sektorerna, gällande personalomsättningen, är från 0,93% på samhällsbyggnad till 5,68%
på kommunstyrelsen. Under samma period är det bara utbildning som ökat antalet tillsvidareanställda medarbetare.
I jämförelse med GR-kommunerna så ligger Ale i regel lite högre, gällande personalomsättningen, än de övriga
kommunerna. 2020 hade Ale på en personalomsättning på 10,9%, och genomsnittet inom GR var 8,3%.
Om personalomsättningssiffrorna bryts ner, i de sex yrkesgrupper GR valt ut som fokus, ligger Ale under GRsnittet på tre av de sex yrkesgrupperna.
Ale

GR

Undersköterskor

9,1%

9,4%

Barnskötare

6,2%

5,7%

Förskolelärare

7,3%

8,8%

Grundskolelärare

5,9%

7,8%

Stödassistenter

14,9%

9,4%

Socialsekreterare

9,8%

9,4%

Kommunen har stabsläge, sedan mars 2020, då Covid-19-pandemin fortsatt pågår. Detta innebär att stora delar
av organisationen har fått ställa om och förändra sitt arbetssätt. Detta sker genom digitala lösningar för att säkerställa elevers utbildning, olika evenemang och möten. Kommunen arbetar aktivt med hygienrutiner och användande av skyddsutrustning i verksamheten samt att genomföra aktiviteter utomhus och på öppna ytor.
Covid-19 har fortsatt stor påverkan på medarbetare och chefer, i form av omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya riktlinjer. Arbetsfördelning och arbetsbelastning är stundtals mycket hög inom stora
delar av kommunens verksamheter. Arbetsgivaren följer utvecklingen dagligen och har stabsmöte gällande Covid-19 varje vecka.
Sektorchefen för Samhällsbyggnad kommer att avsluta sin tjänst under våren och under rekrytering har en tillförordnad chef utsetts.
Ett av kommunens fokusområden är att bygga upp processer, strukturer, skapa en transparanthet och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som medborgare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett optimalt sätt och skapar mesta nytta för invånarna.
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4.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2021-03-31

2020-03-31

2 253

2 260

-7

81,8

81,6

0,2

Antal tillsvidareanställda,
-varav kvinnor i %
-varav män i %

Skillnad

18,2

18,4

-0,2

Antal heltidsanställda

2 299

2 291

8

Antal deltidsanställda

234

307

-73

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

245

304

-59

Antal arbetade timmar (timanställda)

57 262

65 633

-8 371

-varav kvinnor

44 773

50 889

-6 116

-varav män

12 488

14 744

-2 256

1 990

2 024

-34

116

133

-17

2 106

2 157

-51

Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

4.1.2 Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgrad

2021-03-31

2020-03-31

Tillsvidareanställda

98,21

97,80

0,41

-varav kvinnor

97,67

98,52

-0,85

100,00

94,68

5,32

-varav män

Skillnad

4.1.3 Personalomsättning
Personalomsättning*

jan-mars 2021

jan-mars 2020

Personalomsättning i %

3,28

3,41

Expansion i %

0,13

1,12

Avveckling i %

4.2 Sjukfrånvaro
Under perioden januari-mars 2021 är Ale kommuns totala ackumulerade sjukfrånvaro, för tillsvidareanställda
samt tidsbegränsat månadsanställda, 8,91%. Totalen är sedan föregående år 1,51 % lägre.
Korttidsfrånvaron ligger på 4,20% och har även den sjunkit med 1,19%. Siffran kan tänkas bli högre då det är en
viss eftersläpning på rapportering/löneberedning av sjukfrånvaro i lönesystemet. Sjukfrånvaron är högre bland
kvinnor än män.
Avgörande för framgångsrika och friska verksamheter är det gemensamma arbetet med arbetsmiljö och uppföljning av ohälsa på såväl grupp- och organisations som individnivå. Att arbetsgivaren systematiskt arbetar med arbetsmiljö och rehabilitering ger direkta effekter på medarbetarens sjuktal. Hög chefsomsättning minskar stabilitet
och kontinuitet i rehabiliteringsprocesser vilket generellt leder till längre sjukfrånvaro.
Då pandemin Covid-19 pågår finns det fortfarande en ökad risk för sjukfrånvaro på arbetsplatserna. Flera verksamheter har blivit och är fortsatt hårt ansträngda till följd av Covid-19, både som verksamhet men också till
följd av personalfrånvaron. Det föreligger stundtals svårigheter att täcka bemanningen inom enheterna. Hittills
kan personalfrånvaron hanteras inom varje sektor.
För att undvika att smitta sprids, uppmanas alla medarbetare att ta ett ansvar och stanna hemma när hen inte
känner sig friska, även vid lindrigare symptom. Detta medför därmed ytterligare ökad sjukfrånvaro. Det är i
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dagsläget svårt att förutspå hur pandemin kommer att utvecklas under hösten men det kan konstateras att det
fortsatt kommer att föreligga omfattande personalfrånvaro inom vissa verksamheter, speciellt där det förekommer riskgrupper.

4.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2021-03-31

2020-03-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

8,91

10,42

-1,51

Sjukfrånvaro, kvinnor

9,94

11,20

-1,26

Sjukfrånvaro, män

4,65

7,19

-2,54

Ålder - 29 år

7,89

10,00

-2,11

Ålder 30 - 49 år

8,71

10,37

-1,66

Ålder 50 -

9,50

10,60

-1,10

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,20

5,39

-1,19

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,15

1,42

-0,27

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

3,56

3,61

-0,05
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5 Verksamhetsmått per nämnd
Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 1 2020

Utfall Delår 1 2021

Ordinärt boende

Antal personer över
65 år med hemtjänstbeslut

464

426

Antal beviljade timmar
hemtjänst

49 948

45 129

Ej verkställda beslut
bostad med särskild
service, (snitt för perioden)

7

9,3

0

6

1 245

839

48

57

242

295

Budget 2021

Årsprognos 2021

Funktionsstöd
Kostnad per individ i
snitt avseende LSSboende (exkl. köpta
platser)
Antal betaldagar
Särskilt boende och
hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Dygn på korttid (avser
totala antalet dygn)
Akut behov av tak
över huvudet, exempelvis i form av vandrarhem (antal beslut)
Öppenvård - intern
verkställighet (antal
verkställda beslut)

Miljö

Plan och Bygg

Andel besökta miljöfarliga verksamheter
med årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %

23

Andel besökta livsmedelsverksamheter enligt kontrollplanen %

24

Andel besökta hälsoskyddsverksamheter
med årlig avgift, jämfört med tillsynsplanen %

0

Beslutade lovärenden

55

Beslutade ärenden
inom bostadsanpassning

13

Antagna detaljplaner

1

Beslutade ärenden
inom färdtjänst

89

Beslutade ärenden
inom riksfärdtjänst

1

Uppstartade detaljplaner

0

Antal färdigställda bostäder

48

Andel hyresrätter

12

Andel bostadsrätter

0

Andel äganderätter

36

Uppfyllelse av trafikplanen, meter GC-väg
Teknik

0

Gator m

40 650

40 847

Gång- och cykelvägar
m

30 100

31 530
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 1 2020

Kostnad/belysningspunkt/år

537

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

136

Budget 2021

Årsprognos 2021

140

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

58

Insamlad mängd förpackningar och returpapper kg/inv

63,3

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

4,6

Antal läckor/10 km
ledning/år

Utfall Delår 1 2021

55

70

5

0,05

Antal avloppsstopp/10
km ledning/år

0,1

Antal meter vattenledning

209 449

Antal meter dagvattenledning

224 123

Antal meter spillvattenledning

187 451

Totalt utlån

43 521

28 225

160 000

- huvudbibliotek

26 157

16 077

90 000

- filialbibliotek

75 000

12 148

Bibliotek
Antal besökare

41 116

15 635

160 000

1 502

926

1 400

495

515

650

13

4

90

Antal publik vid kulturarrangemang

978

771

5 000

Antal deltagartillfällen
i simskola

979

477

5 000

Antal besökare i simhallen

11 929

1 983

35 000

Antal bidragsberättigade föreningar (barn
& ungdom 7-20 år)

61

62

65

Antal externa lokalbokningar inom Kultur
och fritidsnämndens
ansvarsområde

1 538

17 000

Antal utlåningar fritidsbanken

1 700

3 000

216

182

1 000

Antal deltagare i den
öppna ungdomsverksamheten

2 794

1 070

10 000

Andel ungdomsproducerad tid

51%

13%

60

1 817

1 845

1 819

Antal inloggningar per
månad under meröppettid på biblioteken
Antal deltagare i kulturskolan
Kulturverksamhet

Ale fritid

Antal genomförda kulturevenemang

Antal aktiviteter
Öppen ungdomsverksamhet

Barnomsorg, barn 1-5
år

Antal barn i kommunala förskolor i Ale
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 1 2020

Utfall Delår 1 2021

varav sålda platser

Budget 2021
5

Antal barn i pedagogisk omsorg, kommunal i Ale

43

33

33

Antal barn i fristående
förskoleverksamhet

174

176

163

10

11

8

2 042

2 018

2 887

2 951

2 993

- varav från andra
kommuner

81

60

84

Köpta platser F-6

241

254

257

- varav Ale-elever F-6
i fristående verksamhet

215

221

227

- varav Ale-elever F-6
i kommunal verksamhet i annan kommun

26

33

30

Summa Ale-elever 612 år

3 047

3 145

3 166

1 128

1 116

1 124

- varav från andra
kommuner

57

52

58

Köpta platser 7-9

159

163

157

- varav Ale-elever 7-9
i fristående verksamhet

134

137

135

-varav Ale-elever 7-9 i
kommunal verksamhet i annan kommun

25

26

22

Summa Ale-elever
13-15 år

1 228

1 227

1 223

Summa Ale-elever totalt

4 275

4 372

4 389

Antal barn på kommunala fritidshem i Ale

1 752

1 654

1 704

Antal barn i kommunal verksamhet i annan kommun

Årsprognos 2021
20
30

176
10

Summa Alebarn

2 020

Elever 6-12 år
Elever i kommunala
skolor i Ale, F-6

Grundskola Förskoleklass - årskurs 9

60
257
227

30

3 175

Elever 13-15 år
Elever i kommunala
skolor i Ale, årskurs 79

- varav sålda platser

Fritidshem

2 978

1 144

52
157
135

22

1 249
4 424
1 676

45

32

61

33

Köpta platser

183

186

141

185

- varav Alebarn på fritidshem i fristående
verksamhet

176

174

121

- varav Alebarn på fritidshem i kommunal
verksamhet i annan
kommun

7

12

20

1 889

1 808

1 784

Antal barn i kommunal särskola i Ale

47

41

40

-varav sålda platser

2

1

1

Antal integrerade
särskoleelever

3

2

2

Köpta platser

2

3

2

Summa Alebarn

174

11

1 828
39
1

Grundsärskola
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 1 2020

Utfall Delår 1 2021

Budget 2021

47

43

41

Elever som har modersmålsundervisning

623

594

Elever som har studiehandledning

172

129

Antal elever i Ale
gymnasium IM

85

99

100

-varav elever från
andra kommuner

13

21

15

Köpta platser

1 119

1 153

1 172

Summa Ale-elever i
gymnasium

1 191

1 231

1 257

24

27

24

7 575

7 715

7 729

93

84

Summa Ale-elever i
särskola
Modersmålsundervisning och studiehandledning

Gymnasium

Gymnasiesär

Ale-elever i gymnasiesär (köpta platser)

Summering

Antal Ale-barn och
elever
Antal ungdomar inom
kommunala aktivitetsansvaret

Kommunala aktivitetsansvaret

Arbete

37

Studier, vux, folkhögskola, utomlands

14

Ingen sysselsättning

Årsprognos 2021
41

105
20
1 172
1 257
26
7 768

4

Sjukskrivna
Föräldralediga
Åtgärd via det kommunala aktivitetsansvaret

11

Åtgärd via annan aktör

18

Antal elever på gymnasial och grundläggande nivå

314

Antal på gymnasial
och grundläggande
nivå (omräknat till heltidsplatser)
Komvux

51

54

-varav sålda platser

5

34

Köpta platser

9

64

125

98

5

3

36

3

Förmyndarskap

126

138

125

Godmanskap enl. FB
11:4

165

171

175

Förvaltarskap enl. FB
11:7

29

25

27

Ensamkommande
barn i kommunen

2

2

3

Särskilt förordnad
vårdnadshavare

11

11

12

9

8

10

Antal elever på SFI
-varav sålda platser,
SFI
Köpta platser SFI

Överförmyndarverksamhet

Kombinerat godmanskap och förvaltarskap enl. FB 11:4,
11:7

Delårsbokslut 1 - 2021, Ale kommun (KF)

130
175
27
3
12
9

29(36)

6 Kommunstyrelsen
6.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för avdelningarna HR, kansli- och säkerhet, ekonomi samt strategi och uppföljning.
Första kvartalet 2021 har, precis som under 2020, påverkan på verksamheten av pandemin varit påtaglig.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 8 600 tkr där en stor del av överskottet finns inom de sektorcentrala resurserna såsom medel avsatta för strategiska mål samt kommungemensamma utredningar.
Löneöversyn 2021 pågår för samtliga arbetstagarorganisationer utom Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd där avtalsförhandlingarna ännu ej är klara. En rad grundutbildningar för chefer lanseras
under 2021, bland annat inom svåra samtal. Förutom det görs chefsintroduktionen om och kommer att ske digitalt från och med i år. Ett ledarutvecklingsprogram för kommunens chefer är under framtagande. En anställd
från HR är fortsatt utlånad för att hantera skyddsprodukter och kommunens centrala lager
Via kommunens kontaktcenter hanterades 18 666 ärenden under Q1. Andelen avslutade ärenden i telefon låg på
81 procent. Näringslivsrådet möts digitalt och företagsbesök genomförs delvis digitalt. Med syfte att bidra till ett
ökat nyföretagande, för att säkerställa en stabil lokal arbetsmarknad med bred branschvariation, har en satsning
på nyföretagande tillsammans med Kungälvs kommun inletts.
Samrådet för ny översiktsplanen har precis avslutats och synpunkter bereds inför utställningsfas. Resursförskjutning i samband med arbetet med ny översiktsplan har behövts göras vilket framför allt har påverkat avdelningen
för strategi och uppföljning som omprioriterat till förmån för arbetet med ny översiktsplan. En del utredningar
och utvärderingar avdelningen ansvarar för har med anledning av omprioritering fått flyttas fram.
Omställningen i samhället till distansmöten och digitala insatser har ställt krav på kommunstyrelsen att bidra
kommunikativt. Exempel som kan nämnas är budgetdagar med digitala live sändningar och inspelade tillitsdialoger. En digitaliseringsstrateg har anställts under Q1 med tillträde 1 juni. Rekrytering av ny analytiker har påbörjats.
Arbete med en ny styrning- och ledningsmodell för kommunen har startats upp. Samverkan med dataskyddsombundet, som agerar genom GR, har fungerat väl och det kommuninterna GDPR-nätverket har återstartats.
Under året kommer alla kommunens försäkringar att förnyas, vilket sker genom gemensamma upphandlingar i
försäkringsmäklarens regi. De nya försäkringarna börjar gälla vid årsskiftet. Mäklaren har aviserat att det finns
betydande risk för ökade premier. Upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem är i fokus för 2021. Arbetet
med nämndadministrationen har ställt nya krav bland annat i och med genomförandet av heldigitala sammanträden med kommunfullmäktige. Vid årsskiftet tillträdde en säkerhetssamordnare med fokus brandskydd och utbildningar av chefer i organisationen har genomförts.
Kommunstyrelsen har upphandlat nytt ekonomisystem som implementeras under året för att driftsättas 1 januari
2022. Stort fokus kommer att behöva läggas på detta arbete för att få ett väl fungerande system som ger oss förutsättningar för automatiseringar och digitalisering framgent inom ekonomiområdet och tillhörande processer.
Under året kommer också en ny bankupphandling ske och gälla för hela koncernen Ale kommun då vårt nuvarande avtal går ut i oktober 2021.
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7 Servicenämnden
7.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Ekonomi
Sektorn prognostiserar ett nollresultat för 2021. Detta innebär att sektorn ser ut att kunna hantera de besparingar
som ålagts inför 2021. Flertalet av åtgärderna är dock av engångskaraktär, dessa uppgår totalt till ca 5 mkr. Covid-19 har dessutom medfört lägre kostnader inom vissa av verksamheterna på grund av minskad volym. Ersättningen för sjuklönekostnader förbättrar också resultatet då vissa verksamheter inte behöver ersätta personal fullt
ut vid sjukdomar. Detta är alltså ytterligare positiva avvikelser som ej kan förväntas kvarstå till 2022.
För att sektorn skall kunna klara att hålla sin prognos på helår så krävs fortsatt åtstramning av ekonomin och
mycket arbete kvarstår inom verksamheterna för att prognosen skall kunna hållas.
De största identifierade riskerna just nu är:
- om åtstramningen med de ekonomiska restriktionerna kommer att ge avsedd effekt,
- om sektorn klarar av minskade reparationer enligt budget,
- om kosten lyckas hantera de som vill arbeta heltid kostnadsneutralt samt
- om vaktmästeri och fordon lyckas hantera det underskott som redovisats kvartal 1.
Den post som inte finns med i prognosen då det är för oklart ännu är kostnad för att erbjuda ungdomar födda
2004-2005 feriearbete. En uppskattning av kostnad för 15-20 ungdomars feriearbete (tre veckor per ungdom) är
cirka 150 t.kr.
Strategiska målet - Ett Ale
Sektorn har huvudansvaret för att hålla ihop och driva arbetet framåt för detta strategiska mål. Samtliga chefer i
kommunen har deltagit i en workshop med syfte att få fram en nulägesbild med chefernas uppfattning om hur
långt kommunen har kommit med att utveckla ”Ett Ale”. Frågorna var ställda för att få svar på i vilka delar man
anser att det fungerar bra och vad som behöver utvecklas.
Inför workshopen gjordes en sammanfattning av den politiska viljan i KF:s verksamhetsplan för 2021 och fyra
”nycklar” identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta arbetet med att utveckla
kommunens verksamhet mot målet ”Ett Ale”. Allt material från workshopen ska sammanställas och sedan bearbetas vidare i kommunledningsgruppen vid en workshop. Där kommer man att utifrån utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad som behöver påbörjas. I det arbetet ska kommunledningen också
prioritera vilka aktiviteter som är lämpligast att börja med och där flera av sektorerna är inblandade – allt för
bästa möjliga måluppfyllelse.
Övriga strategiska mål och uppdrag
Sektorn bedömer som helhet att man under året ska kunna nå god måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag
nämnden formulerat i verksamhetsplan och budget 2021.
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8 Utbildningsnämnden
8.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Första delen av 2021 är starkt präglat av covid -19-pandemin. Flera beslut har fattats om distansundervisning i
skolan för enskilda klasser eller hela årskurser samt stängning av avdelningar på förskola och fritidshem.
För perioden finns få nya pedagogiska resultat, de består i Öppna jämförelser gymnasieskolan samt GR:s vårdnadshavarenkät för förskolan. Dessa visar båda på lägre värden än önskat även om flera delar ökat något.
Sektorn fokuserar på kunskapsresultaten och det sker kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. Som stöd i att reglera utbildningsskulden har användandet av den så kallade Skolmiljarden planerats och fördelats. Ales tilldelning blev ca 3,5 mkr.
God utbildning för alla och lika möjligheter till framgångsrikt lärande har fortsatt stort fokus och har arbetats
med på alla nivåer. Nu planeras för att under våren behandla nya skolupptagningsområden i vårdnadshavardialog.
Utbildningsnämnden lämnar en prognos på 1 mkr. De ekonomiska förutsättningarna har under perioden påverkats starkt av den statliga förstärkningen avseende sjuklönekostnader. Då verksamheten bedrivs under extraordinära förhållanden med få möjligheter att bemanna med tillfällig personal är det inte klart om alla medel kommer
att kunna omsättas. Fokus är att göra goda insatser för dessa medel samt ta fram välgrundade underlag för god
ekonomisk planering inför kommande år, vilket är av stor vikt för att kunna bibehålla personaltätheten med
ökande lokalkostnader.
Trots pandemin har den tillitsbaserade styrningen kunnat fortsätta nästan enligt plan. Tillitsdialoger har genomförts digitalt men med något bortfall av enheter under perioden och uppföljningen inför delårsbokslutet har skett
i dialogform med enhetschefer och verksamhetschefer.
Hållbar kompetensförsörjning har varit föremål för en del insatser i form av bland annat anordnande av utbildning samt sökprocess för medarbetare som får stöd till studier till lärare fritidshem och förskollärare inför hösten. Temat har också varit föremål för periodens tillitsdialoger där de tre områdena som behandlats är ny organisation, fördelning av kompetens samt vidareutbildning.
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9 Kultur- och fritidsnämnden
9.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Sektor kultur och fritid har under året första kvartal bedrivit verksamhet med stora omställningar, bakgrunden till
detta är den pågående pandemin. Föregående år avslutades med att all verksamhet var stängd utifrån givna nationella rekommendationer. Under januari öppnade verksamheterna försiktigt upp igen med anpassning till den
nya tillfälliga pandemilagstiftningen och övriga rådande rekommendationer. Verksamhet erbjöds framför allt för
barn och unga födda 2002 eller senare. Utifrån hög lokal samhällssmitta i Ale gav smittskyddet i Västra Götaland
ånyo rekommendationer att stänga ner fysisk verksamheten under de två första veckorna i mars, försiktig öppning av verksamheten har sedan genomförts i slutet av kvartal 1.
Sektorns enheter har arbetat intensivt för att, trots nedstängning, kunna erbjuda kultur och fritidsverksamhet till
kommunens invånare. Bibliotekslokalerna har hållits öppna med starkt reducerat besöksantal, kulturskolan och
öppen ungdomsverksamhet har genomförts digitalt, öppen ungdomsverksamhet har haft uteverksamhet, simhallen har erbjudit simskola och bokningsbara tider för ungdomar - verksamheterna har fortsatt 2020 års inriktning
med att ställa om och inte ställa in.
Sektorns utveckling vad avser digital verksamhet har, liksom för många andra, påskyndats som ett resultat av
pandemin. Det finns stora fördelar med att även kunna erbjuda digital verksamhet - en verksamhet som är tillgänglig oberoende plats. Den öppna ungdomsverksamheten möter genom sin digitala plattform nya ungdomar
vilket gör att fler får tillgång till ungdomscoacherna. Den digitala verksamheten ersätter inte behovet av fysiska
möten - sektorn kan se att det finns behov av att kunna mötas såväl med besökare som med kollegor för att möjliggöra gemensam utveckling framåt.
Fritidsbanken har under kvartalet, trots begränsad tillgänglighet, sett en stor ökning av utlån och efterfrågan av
vintersportutrustning. Under perioden har sektorn även arbetat med att permanenta driften av fritidsbanken i
enlighet med uppdraget i verksamhetsplanen. Fritidsbanken har påbörjat ett samarbete med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra arbetsmarknadsåtgärder såsom praktik och arbetsträning.
Under vintern har samarbetet med föreningsrådet intensifierat, rådet är en samtalspartner mellan sektor kultur
och fritid och föreningslivet i Ale. Pandemins oförutsägbara vändningar har inneburit ett utökat behov av att ge
föreningar information och stöd om gällande riktlinjer och rekommendationer.
Kvartalet har även påverkats av de prioriteringar och omställningar som krävdes för anpassning till årets budgetram. Pandemin har påverkat konsekvenserna av förändringarna och bidragit till att omställningen inte märkts
lika tydligt. Omställningarna under inledningen av året har varit kortare öppettider på biblioteket samt minskad
personalresurs i samtliga verksamheter. I enlighet med verksamhetsplanen har en funktion som verksamhetsutvecklare tillsatts.
I enlighet med sektorns handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete har förankring av kommunens arbetsgivarpolicy inletts i personalgrupperna. En ny APT mall har implementerats. Den nya mallen har större fokus på
arbetsmiljö samt uppföljning av tillbud och åtgärder.
Centralt inom sektorn är process för systematiskt brandskydd påbörjad och en tidplan för implementering finns
för året.
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10 Socialnämnden
10.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 anges att denna ska följas upp genom dialoger där
”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet,
förståelse, och samverkan.” I enlighet med detta har därför uppföljning per delår 1 gjorts i form av dialog mellan
ledningsgruppen för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. De representanter som
deltagit återredovisar till resten av nämnden vad dialogen innehållit och dessutom skrivs en skriftlig rapport på
nämndnivå. Ytterligare en dialog har genomförts mellan sektorledning, kommunchef, ekonomichef och HRchef.
Fokus för dialogerna var hur verksamheterna arbetar med aktiviteter och uppdrag för att bidra till en måluppfyllelse på helheten avseende nämndmålen för 2021 och i förlängningen de strategiska målsättningarna från kommunfullmäktige. Självfallet har också del av dialogerna ägnats åt pandemin eftersom den även fortsatt prioriterar
sig framför allt annat. Samhällsspridningen har blivit mer markant under perioden men kommuninvånarna i målgrupperna har klarat sig förhållandevis väl eftersom vaccinationsinsatsen kom i gång snabbt och samtliga som
den kommunala hälso- och sjukvården ansvarat för att vaccinera (och som önskat vaccination) sedan åtskilliga
veckor tillbaka är fullvaccinerade. Smitta förekommer i liten utsträckning ändå men erfarenheten hittills är att de
som fått vaccination inte blir lika sjuka.
Inom ramen för individ- och familjeomsorgen finns ekonomiska utmaningar, främst avseende köp av platser
(barn och unga samt vuxna) och det föreligger också behov av konsult på mottagningsenheten för att säkra tillgänglighet för kommuninvånarna. Sammantaget är prognosen för ifo -9,5 Mkr men detta uppvägs av övriga
verksamhetsområdens positiva prognoser samt sektorns buffert. Den statliga satsningen "God vård och omsorg
om äldre" motsvarande 10,7 Mkr kommer sannolikt nyttjas i sin helhet och detta redovisas för nämnden i särskild ordning. Prognos för helår är 2,75 Mkr.
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11 Samhällsbyggnadsnämnden
11.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Att planera för en hållbar samhällsbyggnation kräver att många involveras i arbetet. Fler kommunala verksamheter behöver få en aktiv roll i processen. Ett hållbart samhälle som bibehåller balansen mellan de olika perspektivens ställer krav på att även andra externa parter bjuds in i arbetet. Därför behöver kommunen arbeta mer öppet, transparent och kundorienterat och begrepp som delaktighet och service präglar våra arbetssätt. Sektor samhällsbyggnad bedömer att det svåra och utmanade uppdraget, gällande att förtydliga och utveckla samhällsbyggnadsprocessen, kan ge svar på många av ovanstående frågor och utmaningar. Genomlysningen av samhällsbyggnadsprocessen har återupptagits. Intervjuer vittnar om oklarheter ansvar och överlämningar mellan verksamheter. Arbetet kommer fortgå i två parallella spår; på en övergripande nivå utreda vem som ansvarar för vad och
på en lägre nivå kommer kartläggning av delprocesser att genomföras. Kundperspektivet kommer att vara
centralt i processarbetet liksom det är för sektorn i sin helhet. Kommunikation, service och bemötandefrågor har
fortsatt stort fokus även om utbildningar till följd av pandemin fått skjutas upp. En hög servicegrad och ett gott
bemötande har stor effekt på kunden eller intressentens upplevelse av kommunen. Sektorn arbetar med att på
olika sätt skapa goda relationer till näringslivet och ett bra samarbete med näringslivsenheten är en förutsättning
för att lyckas. För att öka antalet nyetableringar krävs större markreserv så att kommunen kan erbjuda företag
attraktiva fastigheter. Sektorn ser behov av att involvera flera verksamheter i tidigt skede av markfördelningsprocessen så att en eventuell köpare kan få tydliga besked om markens beskaffenhet och vad som är möjligt. Sektorn
kommer att verka för inköp av strategisk viktig mark.
De stora projekten med detaljplaneringen för Nödinge centrum och en trygg vattenförsörjning med den nya
överföringsledningen är två tydliga exempel på hur sektorn arbetar vidare med ett hållbart samhällsbyggande.
Båda projekten har på sina olika sätt bäring på att hitta balansen eller förutsättningar för en hållbar utveckling
och ett hållbart samhällsbyggande. Det finns en investeringsplan framtagen för överföringsledning som presenterats i samhällsbyggnadsnämnden och går nu vidare till kommunfullmäktige. Detaljplanen för Nödinge centrum
kommer att gå ut på granskning under sommaren och förväntas antas omkring årsskiftet så länge inget oförutsett
inträffar.
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12 Överförmyndarnämnden
12.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Överförmyndarnämndens verksamhet visar ett resultat på + 312 tkr för perioden. Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare är den klart största utgiftsposten för verksamheten och beräkning av arvode till ställföreträdare görs i samband med granskning av ställföreträdares redovisning för föregående år. Något färre redovisningar har granskats och arvoderats under perioden jämfört med tidigare år, vilket förklarar utfallet. Prognos för
helåret är dock en budget i balans. Säkrare prognos kan dock ges först efter att samtliga redovisningar granskats,
då den utgår från en oförändrad ärendemängd, omfattning och komplexitet jämfört med föregående år.
Överförmyndarnämnden ansvarar för att såväl rekrytera som att utöva tillsyn över ställföreträdare; gode män och
förvaltare som företräder de som behöver hjälp vad gäller förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person.
Rekrytering av lämpliga ställföreträdare är en av verksamhetens viktigaste men också mest krävande uppgifter.
Rådande situation med Covid-19 har inte påverkat möjligheten till rekrytering i någon större utsträckning. Under
föregående år noterades en ökning av personer som meddelade intresse att åtaga sig uppdrag, medan en del redan aktiva ställföreträdare tillhör en riskgrupp och därför tackat nej till nya uppdrag.
Även vid inflöde av nya ställföreträdare finns stora utmaningar i att hitta lämpliga ställföreträdare till de mest
komplexa ärenden med missbruk, samsjuklighet, hot om våld eller på andra vis komplicerande omständigheter,
då dessa kräver att ställföreträdare har erfarenhet antingen genom tidigare uppdrag eller på annat sätt, exempelvis
genom arbete.
Aktiviteter för att uppfylla mål och utveckla verksamheten är planerade till årets andra halva, framför allt från
hösten och framåt, då verksamhetens huvudsakliga uppgift under våren, utöver basverksamheten, är granskning
av årsredovisningar.
Ungefär hälften av redovisningarna är för närvarande granskade varför överförmyndarnämndens mål att samtliga
kompletta, i tid inkomna, redovisningar ska vara granskade senast den 15 september, bedöms vara nåbart med
god marginal.
Verksamheten har två anställda handläggare om 1,85 årsarbetare. På grund av delvis föräldraledighet bedrivs
verksamheten i praktiken med 1,65 årsarbetare. Även vid full bemanning handlägger tjänstemännen fler ärenden
per årsarbetare i jämförelse med såväl många andra kommuner som nationellt sett. Trots detta är handläggningstiderna och tiderna för slutförande av granskning av ställföreträdares redovisningar förhållandevis kort. Det kan
uppnås genom att överförmyndarhandläggarna har lång erfarenhet och tätt samarbete som möjliggör enkel kommunikation vilket tillsammans med ett prestigelöst förhållningssätt, där olikheter och styrkor tas tillvara, ger hög
effektivitet på förhållandevis liten personalstyrka.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2020.377
Datum: 2021-03-08
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 (helår) – alla nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och
godkänna uppföljningen av nämndernas internkontroll 2020.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner för 2020 har genomförts och ett
antal mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har
blivit fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen. Flera nämnder ser också behov
av att fortsätta förbättra följsamheten till GDPR under 2021.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef strategi- och uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-08
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår servicenämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår utbildningsnämnden
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare
För kännedom:

Avdelningschef strategi- och uppföljning
Ärendet
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt kommunens policy för intern kontroll ska nämnderna var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts utifrån områdena ekonomi, regelverk och
verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2020.
När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Nämndernas planer innehöll de
riskområden som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade samt ett antal
gulmarkerade risker. I uppföljningen redovisas årets arbete med internkontroll.
Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. I
detta ligger bland annat att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god
internkontroll.
Utbildningsnämnden

Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande
kännedom och följsamhet kopplat till GDPR som för 2020 bedömts röd och som förts över till
internkontrollplanen för år 2021.
Inom områdena klagomålshantering och delegeringsbeslut har riskbedömningen ändrats och
gul-markerats, vilket har en direkt koppling till det arbete som genomförts under året.
Parallellt med att fortsätta det interna arbetet inom sektorn bör arbetet ske
sektorsövergripande med de områden som identifierats gemensamt inom fler sektorer i
kommunen.
Covid-19 pandemin som bröt ut i början av året har påverkat arbetet med internkontrollen.
Utöver de prioriterade riskerna består utbildningsnämndens intern kontrollplan av en
checklista som har sin utgångspunkt i Skollag (2010:800). Checklistan redovisas i sin helhet
och revideras och uppdateras årligen.
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Servicenämnden

Arbetet med servicenämndens intern kontrollplan pågår och uppdateras kontinuerligt. Då
servicenämnden bildades var vissa dokument inte på plats vilket bidragit till behov av
revidering och uppdatering. Delar av risker som bedömts tidigare är åtgärdade men det finns
behov att fortsätta arbetet med intern kontroll. Stora förbättringar har skett under 2020 med
tydligare rutiner och arbetssätt som har implementerats. Utbildning för handläggare inom
sektorn pågår och kommer behövas även i fortsättningen för att skapa en trygghet i arbetet.
Kommunstyrelsen

I sektor kommunstyrelsen har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka,
minimera eller i vissa fall eliminera riskerna genomförts. Utbildningsinsatser i
ärendehantering har delvis blivit fördröjda på grund av covid-19 men genomfördes under
hösten 2020.
Riskerna som prioriterades i årets internkontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som
bedömdes vid riskanalysen i december 2019. Detta på grund av att ett större antal
förbättringsåtgärder genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden

2020 års prioriterade risker återfinns inom området regelverk och verksamhet.
Kontrollpunkterna som föreslogs i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan är delvis
sammankopplade med kommungemensamma processer, vilket avser GDPR och arkivering
och diarieföring. Vidare ska även delegationsordningen följas upp.
Arbetet med internkontrollen 2020 har på grund av rådande samhällssituation samt vakant
nämndsekreterare från tertial 3 hittills inte kunnat löpa på som sektorn planerat. Planerade
utbildningsinsatser har fått skjutas till tertial 1, 2021, med förhoppningen att kunna
genomföras under våren. I avvaktan på kommungemensamma processer har inte sektorn
kunnat färdigställa vissa processer som revidering av dokumenthanteringsplaner.
Framtagande av rutiner har emellertid genomförts.
Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med de områden som
riskbedömts i internkontrollplanen för år 2020. De risker som prioriterades i årets
internkontrollplan anses dock vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i början av
året.
Samhällsbyggnadsnämnden

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

Utifrån genomförd internkontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner
åtföljs. Ansvariga tjänstemän har god kompetens på området och arbetar löpande med att
förbättra befintliga rutiner.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Internkontrollplanen för 2020 fokuserade på fem prioriterade risker. Under året har
verksamheten arbetat med uppföljande kontroller samt olika åtgärder kopplade till riskerna.
Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR är en risk som fortsatt
kommer ha särskilt fokus då den även återfinns i internkontrollplanen för 2021. Ett stort
arbete har dock gjorts under året och verksamheten är på god väg mot att få "all struktur på
plats."
Gällande risken inom ramen för kvalitetsledningssystemet får en utvärdering av den nya
strukturen göras innan några större slutsatser kan dras. Ambitionen har dock varit att skifta
fokus från beskrivningar av åtgärder, rutiner etcetera till att ansvariga chefer mer ägnar tid åt
egenkontrollerna, resultatet av dessa samt åtgärder och effekter.
Risken gällande utdrag ur belastningsregistret är hanterad och avslutad i och med den rutin
som arbetats fram som innebär att registerutdrag görs för samtliga som anställs inom sektorn
och inte enbart för de som ska arbeta med barn.
Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet har en hel del åtgärder vidtagits under
året. Frågan är aktuell och kommer få mycket fokus även under 2021.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Styrdokument som reglerar kommunens arbete med intern kontroll:
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Policy för intern kontroll Ale kommun
Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner 2020 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har
blivit fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen. Flera nämnder ser också behov
att fortsätta förbättra följsamheten till GDPR under 2021.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
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1 Inledning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalysgjorts
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehöll de riskområden
som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev röd- eller gulmarkerade. I denna uppföljning redovisas årets
arbete med internkontroll under 2020.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Kritiska processer
Risker

Kontrollmoment

Långvarigt IT-stopp

Kontinuitetsplan

Vad kontrolleras?
Löpande kontroller av drift och backup av verksamhetssystem som driftas av IT.
Reservrutiner hos respektive verksamhet
Hur sker kontrollen?
Diskussion med ansvariga i verksamheterna för att
gemensamt följa eventuella incidenter och avbrott
När utförs kontrollen?
Avstämning med ansvariga varje halvår
Hur dokumenteras kontrollen?
Protokoll från möte

Brister i säkerhetsarbetet och
systematiskt brandskyddsarbetet

Uppdatering och marknadsföring av styrande
dokument

Vad kontrolleras?
Har dokument uppdaterats och marknadsfört?
Hur sker kontrollen?
Bedömning av material på intranät
När utförs kontrollen?
Andra tertialet
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt

Utbildningar i SBA

Vad kontrolleras?
Har utbildningar genomförts?
Hur sker kontrollen?
Kontroll
När utförs kontrollen?
Andra tertialet.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt

Implementering av ny organisation.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Uppföljning av kontinuitetsplan

Kommentar
Kommunstyrelsen
Under hela året har vi haft kortare störningar beroende på de denial of service (ddos) attacker vi utsätts för. Dessa har förhindras till stor del genom att
ett ytterligare skydd för Ddos har installerats av internetleverantören.
Övriga avbrott har varit beroende av planerade underhållsåtgärder.

Inga avvikelser

Uppföljning av incidenter och avbrott

Rutin för uppföljning av incidenter och avbrott tas fram. Dokumentation skall ske i ITs ärendehanteringssystem och följas upp tillsammans med drabbade verksamheter.
Kommentar
I samband med händelser sammanställs information i samverkan med påverkade verksamheter. Informationen registreras i IT-helpdeskverktyget.
Mindre avvikelser

Se till att den nya organisationen får goda förutsättningar

Kommentar
Organisationen formas mer och mer och fler bitar fallet på plats. Chef och två medarbetare är rekryterade till säkerhetsenheten. Covid hade signifikant
påverkan på möjligheterna att introducera den nya säkerhetschefen. Organisationen behöver ta tid på sig för att komma i ordning och kunna leverera
stödjande verksamhet.
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2.2 Ärendehanteringsprocessen
Risker

Kontrollmoment

Handlingar hanteras inte
korrekt

Utbildningsinsatser ärendehantering m.m.

Vad kontrolleras?
Har utbildningsinsatser genomförts?
Hur sker kontrollen?
Genomgång av vilka sektorer/avdelningar som
erbjudits utbildning.
När utförs kontrollen?
Efter första och sista tertialen.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligen.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Löpande kvalitetsgranskning vid beredningar

Löpande granskningar vid ordförandeberedningar och stöd till dem som tagit fram underlag. Utifrån det förändringar i mallar m.m.
Kommentar
Ett utbildningsprogram har genomförts under året, med de begränsningar som pandemin inneburit.
Följande sektorer har utbildats: KFN, SBN ledningsgrupp samt bygglovsenhet, övergripande KS, administrationen UTB, sektor service chefer.
Kansliet gör genom en rad styrdokument, rutiner m.m. insatser för att minska riskerna. Nämndstödsgruppen är en viktig aktör som sprider kunskap på
området.

2.3 Verksamhetsutövning
Risker

Kontrollmoment

Okunskap om riktlinjer och
policys

Kommunikation av riktlinjer och policys

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Följa upp att kommunikation skett kring nya styrdokument

Kommentar
Ansvaret för styrdokument ligger på administrativa avdelningen.
Kommunikationsavdelningen har fått sponsringspolicy godkänd av KF, vilken är utlagd på externweb och finns bland styrdokument. Avdelningen är
behjälplig för övriga när kommunikation är aktuell.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Kritiska processer
Status
Avslutad

Åtgärder
Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar

Kommentar
Under hösten 2020 rullas ett utbildningsprogram ut inom SBA. Samtliga chefer har kallats till utbildningarna.
Pågående
med avvikelse

Kommunicera mer kring SBA-frågan.

Kommentar
På verksamhetshandboken har informationen förbättrats så att relevansen för verksamheterna ökat. Utbildningar var bokade under hösten, men fick
ställas in. Återupptas i januari 2021.
Avslutad

Uppdatering och framtagande av kontinuitetsplaner för basplattform

Kommentar
Arbetet med att hålla kontinuitetsplan för ITs basplattform aktuell pågår kontinuerligt. Under våren påbörjades en större översyn som har slutförts under
hösten.
Avslutad

Återkommande avstämningsmöten med verksamheterna

Kommentar
Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott.
Projektet som nu är under avveckling drevs i samarbete med administrativa avdelningen och säkerhet. I projektet konstaterades att framtida uppföljning
och stöttning av verksamheternas arbete att ta fram och underhålla kontinuitetsplaner kommer genomföras i Administrativa avdelningens regi.
Avslutad

Följa avbrottsplan

Kommentar
Utgår
Avslutad

Samverka med verksamheterna i framtagande och revidering av kontinuitetsplaner för samhällskritiska system

Kommentar
Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott.
De påbörjade kontinuitetsplanerna skall färdigställas i respektive verksamhet
Projektet är under avveckling.
Avslutad

Samverka med verksamheterna i framtagande och revidering av kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system

Kommentar
Under våren påbörjades ett projekt för att stötta verksamheter att ta fram kontinuitetsplaner för hantering av och framtagande av reservrutiner och
återstartsrutiner vid kortvariga och längre avbrott.
De påbörjade kontinuitetsplanerna skall färdigställas i respektive verksamhet
Projektet är under avveckling.

3.2 Ärendehanteringsprocessen
Status
Avslutad

Åtgärder
Löpande utbildningar i ärendehantering, diarieföring m.m.

Kommentar
Givet pandemin har utbildningarna ej kunnat ordnas så som var tänkt, men det har ändå gått att genomföra en hel del digitalt och i mindre skala.
Avslutad

Tydliga och kommungemensamma regler för benämningar av ärenden

Kommentar
Principer för benämning av ärendemeningar har fastställts och kommunicerats till samtliga nämnder via nämndsekreterare och registratorer.
Avslutad

Optimera användandet av Castor
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Status

Åtgärder

Kommentar
Utbildningar i Castor har genomförts, behörighetsstyrningen skärpts och fler av systemets funktioner används i det dagliga arbetet.

3.3 Verksamhetsutövning
Status
Avslutad

Åtgärder
Kommunikationsinsatser om olika styrdokument

Kommentar
Genomgång och uppdatering av verksamhetshandbok och centrala styrdokument är ett uppdrag som avdelning kansli och säkerhet har. När nya styrdokument är antagna är det varje enhets-/chefs ansvar att kommunicera detta. Kommunikationsenheten är behjälplig för att få ut det i rätt kanaler om
behov finns.
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4 Slutsats av uppföljning
Det är viktigt att kontinuerligt se över kontrollmoment och åtgärder. Det är också viktigt att det verkligen är de
risker som kan medföra allvarliga konsekvenser om de inträffar som hanteras.
I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna genomförts. Utbildningsinsatser i ärendehantering har delvis blivit fördröjda på grund av covid-19 men genomfördes under hösten 2020.
Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i december 2019. Detta på grund av att ett större antal åtgärder genomförts.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Kommunstyrelsen

8(8)

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport intern
kontroll 2020 helår

Innehållsförteckning
1 Inledning.................................................................................................................................... 3
2 Uppföljning av kontroller.......................................................................................................... 4
3 Uppföljning av åtgärder ............................................................................................................ 6
4 Slutsats av uppföljning............................................................................................................. 7

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Kultur- och fritidsnämnden

2(7)

1 Inledning
Årets prioriterade risker återfinns inom området regelverk och verksamhet. Kontrollpunkterna som föreslås i
kultur och fritidsnämnden internkontrollplan är delvis sammankopplade med kommungemensamma processer,
vilket avser GDPR och arkivering och diarieföring. Vidare ska även delegationsordningen följas upp.
Arbetet med internkontrollen 2020 har på grund av rådande samhällssituation samt vakant nämndsekreterare
från tertial 3 hittills inte kunnat löpa på som sektorn planerat. Planerade utbildningsinsatser har fått skjutas till
tertial 1 2021 med förhoppningen att kunna genomföras under våren. I avvaktan på kommungemensamma processer har inte sektorn kunnat färdigställa vissa processer som revidering av dokumenthanteringsplaner. Framtagande av rutiner har emellertid genomförts.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Delegeringsordningen
Risker

Kontrollmoment

Att delegeringsbeslut inte
rapporteras

Kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras

Att beslut tas på felaktigt sätt
och på fel nivå

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras

Kommentar
Nämnden beslutade om ny delegationsordning i december 2019. Under året har samtal inletts med utvalda handläggare om rapportering av delegationsbeslut samt att en rutin har tagits fram som under hösten kommer presenteras för nyckelpersoner.
Inga avvikelser

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Kommentar
Kontroll genomförs kontinuerligt av nämndsekreterare

2.2 Registerhantering personuppgifter
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och
följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Följsamhetskontroll till GDPR

Vad kontrolleras?
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i
GDPR följs upp: Loggar, registerförteckning i system, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll,
arbetssätt, samt tillsyn av externa aktörer.
Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov genomförs vid behov men
minst tre gånger per år.
När utförs kontrollen?
Vid behov men minst tre gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av följsamhetskontroll till GDPR

Kommentar
Arbete med en uppdaterad registerförteckning inom sektorn pågår. Arbetet pågår även inom hela kommunen.
Kunskapen och medvetenheten om GDPR inom verksamheterna är god, men i det fortsatta arbetet inom området kan fler utbildningsinsatser samordnas.

2.3 Arkivering och diarieföring
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och
följsamhet till rutiner för diarieföring

Kontroll och utbildning

Bristande kännedom och
följsamhet till rutiner för arkive-

Kontroll och utbildning
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Risker

Kontrollmoment

ring

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll att kompetens finns och diarieföring sker

Kommentar
Kompetensen inom sektorn är hög. Utbildningsinsats för nyckelpersoner sker under hösten.
Mindre avvikelser

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

Kommentar
Nämndsekretrare följer och utvecklar arbetet kontinuerligt. Arbetet med att revidera dokumenthanteringsplanerna har påbörjats och en dialog har förts
med chefer och nyckelpersoner. Sektorn avvaktar en ny arkivredovisning som ska gälla för hela kommunen innan dokumenthanteringsplanerna kan
färdisdtällas.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Delegeringsordningen
Status
Pågående
med avvikelse

Åtgärder
Information och utbildning för handläggare påbörjas under hösten

Kommentar
Påbörjas under hösten.
Avslutad

Upprättande av rutin samt information av densamma

Kommentar
En rutin är framtagen och kommer informeras om under hösten.

3.2 Registerhantering personuppgifter
Status

Åtgärder

Pågående
med avvikelse

Kontroll av följsamhetskontroll till GDPR

Kommentar
Ett arbete med att uppdatera en registerförteckning för sektorn pågår.
Samordnare för GDPR i kommunen har under året deltagit på ledningsgruppen med syfte att öka kompetensen i frågan. En utbildningsinsats för nyckelpersoner inom verksamheten kommer ses över och erbjudas.

3.3 Arkivering och diarieföring
Status
Avslutad

Åtgärder
Utbildning i diarieföring

Kommentar
Den planerade utbildning för chefer och nyckelpersoner kring diarieföring har blivit framskjuten på grund av rådande samhällssituation. Förhoppningen
är att utbildningen ska kunna genomföras under hösten.
Avslutad

Utbildning, Information i arkivregler

Kommentar
Genomgång av arkivarie på ledningsgrupp är genomförd.
Pågående
med avvikelse

Kontroll av dokumenthanteringsplaner

Kommentar
Revidering av enheternas dokumenthanteringsplaner har påbörjats.
Pågående
med avvikelse

Utbildning i arkivering

Kommentar
Genomgång och utbildning av arkivering för nyckelpersoner sker under hösten.
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4 Slutsats av uppföljning
Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med de områden som riskbedömts i internkontrollplanen för år 2020. De risker som prioriterades i årets intern kontrollplan anses dock vara lägre nu än
vad som bedömdes vid riskanalysen i början av året. Det finns goda förutsättningar för verksamheten att uppnå
de interna kontrollerna under året, men genomförandet av dessa påverkas således av den rådande samhällssituationen.
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1 Inledning
Nämnderna, ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6, se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts
utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2020. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehåller de riskområden
som bedöms ha högst riskvärde. I denna uppföljning redovisas 2020 års arbete med internkontroll.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Kompetensutvecklingsplaner
Risker

Kontrollmoment

Kompetensförsörjningsplaner
följs inte

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan på varje
enhet

Vad kontrolleras?
Kontroll att enhetens kompetensförsörjningsplan
fullföljs.
Hur sker kontrollen?
Manuell genomgång.
När utförs kontrollen?
En gång per år under hösten.
Hur dokumenteras kontrollen?
Stratsys.

Bedömning

Uppföljande kontroll
Årlig kontroll att framtagna kompetensförsörjningsplaner följs.

Årligen ska stickprov göras avseende kompetensförsörjningsplaner

2.2 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor
Risker

Kontrollmoment

Att avrop inte sker enligt
korrekt avtal

Kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal

Vad kontrolleras?
Inköp kontrolleras så att det är rätt leverantör och rätt
mängd samt till avtalat pris.
Hur sker kontrollen?
Kontroller sker enligt stickprov.
När utförs kontrollen?
Kontroller ska göras två ggr per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
All dokumentering ska göras i Stratsys.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll att avrop sker enligt korrekt avtal

Kommentar
Stickprovskontroller på årsbasis har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att två tjänster eller varor köpts in utan befintligt avtal. Det gäller deltagande i en marknadsundersökning samt anlitande av en va-jurist.
Kommentar
Stickprovskontroller på årsbasis har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att två tjänster eller varor köpts in utan befintligt avtal. Det gäller deltagande i en marknadsundersökning samt anlitande av en va-jurist.

2.3 Uppföljning av debitering
Risker

Kontrollmoment

Fakturering görs inte enligt
aktuell taxa

Fakturering har gjorts enligt gällande taxa

Vad kontrolleras?
Utfärdade fakturor ska kontrolleras så att beloppen
stämmer med aktuell taxa.
Hur sker kontrollen?
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Risker

Kontrollmoment
Kontroller ska genomföras utifrån stickprov.
När utförs kontrollen?
Kontroller ska göras en eller två gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumentation sker i Stratsys.
Kontroll att upparbetat arbete har debiterats

Vad kontrolleras?
Upplupen tid kontrolleras i jämförelse med debiterat
tid.
Hur sker kontrollen?
Genom stickprov
När utförs kontrollen?
Två ggr per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll att fakturering har gjorts enligt
gällande taxa

Kommentar
Stickprovskontroller genomförda i januari 2021 visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa.
Kommentar
Stickprovskontroller genomförda i januari 2021 visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa.
Inga avvikelser

Kontroll att upparbetat arbete har debiterats

Kommentar
Stickprovskontroller visade att samtliga kontroller var utan anmärkning och all upparbetat arbete har debiterats.
Kommentar
Stickprovskontroller visade att samtliga kontroller var utan anmärkning och all upparbetat arbete har debiterats.

2.4 Nyrekrytering
Risker

Kontrollmoment

Längre introduktionstid än
normalt

Undersöka nyanställdas uppfattning om introduktionen

Vad kontrolleras?
Den nya medarbetarens uppfattning om sin introduktion
Hur sker kontrollen?
Kontroll utförs genom dialog.
När utförs kontrollen?
Ett halvår efter anställningens första dag.

Bedömning

Uppföljande kontroll
Samtal med den nyanställde gällande uppfattning om introduktionen

Kommentar
Då det saknas en gemensam introduktion för sektorn därför behöver en introduktionsplan tas fram. Tanken är att framtagandet kommer att hanteras
centralt på sektorn där enheterna deltar vid behov.
Kommentar
Då det saknas en gemensam introduktion för sektorn därför behöver en introduktionsplan tas fram. Tanken är att framtagandet kommer att hanteras
centralt på sektorn där enheterna deltar vid behov.
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2.5 Kontroll av löner
Risker

Kontrollmoment

Utbetalning av felaktig lön

Kostnadskontroll

Vad kontrolleras?
Att lönen är korrekt avseende sjukdom, semester
etc.
Hur sker kontrollen?
Alla medarbetare ska kontrolleras.
När utförs kontrollen?
Alla chefer ska kontrollera detta varje månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
Ska dokumenteras i Ale självservice.

Bedömning
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Systematiska kontroller att lönen är korrekt.

Kontroll ska göras varje månad av alla chefer.
Kommentar
Alla enhetschef genomför kostnadskontroller varje månad och ser så att lön stämmer med utbetald lön.
Kommentar
Alla enhetschef genomför kostnadskontroller varje månad och ser så att lön stämmer med utbetald lön.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Kompetensutvecklingsplaner
Status
Pågående
med avvikelse

Åtgärder
Kartlägga och säkerställa att det finns välfungerande kompetensutvecklingsplaner.

Kommentar
Sektorn har gjort en övergripande kompetensförsörjningsplan för sektorn som ska ingå i kommunens kompetensförsörjningsplan. Sektorn har identifierat två bristyrken. Den ena är specialister inom bygglovsverksamheten och det andra är civilingenjörer inom väg och vatten. Sektorn bedömer att funktioner som geotekniker och projektledare är nyckelkompetenser, vilka har varit svåra att rekrytera. Det påverkar verksamheten negativt då det i många
fall krävs den typen av kunskap för att komma framåt i ärenden. Konsultinsatser har använts i viss utsträckning, men också de möjligheterna är begränsade. Under 2021 behöver arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner på verksamheter och enheter fortgå.
Under sensommaren 2020 har chefer tillsammans med HR gjort basvärderingar på alla tjänster. Basvärderingarna kan verka som stöd vid framtagandet
av kompetensförsörjningsplaner.

3.2 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor
Status
Pågående

Åtgärder
Utbildning

Närmast överställd chef ansvarar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap.
Pågående

Medarbetaren informeras och felet åtgärdas.

Medarbetaren informeras och felet åtgärdas.

3.3 Uppföljning av debitering
Status
Pågående
Pågående

Åtgärder
Information om gällande taxa
Rättelse

Korrigering av debitering i den mån det är möjligt.
Pågående

Rättelse

Korrigera debitering i den mån det är möjligt.
Pågående

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

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

Utredning av orsak

Utreda orsak till att debitering inte gjorts
Pågående

Upprätta en rutinbeskrivning

Ta fram eller korrigera rutinbeskrivning.

3.4 Nyrekrytering
Status
Pågående
med avvikelse

Åtgärder
Ta fram en generell introduktion för hela sektorn

Kommentar
Flera av sektorns enheter har enskilt arbetat med att ta fram rutiner för introduktion av nyanställda. Materialet behöver sammanställas och ensas till en
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Status

Åtgärder

sektorövergripande plan.

3.5 Kontroll av löner
Status

Åtgärder

Pågående
med avvikelse

Kostnadskontroll ska göras varje månad.

Kostnadskontroll ska göras i tid varje månad av alla chefer.
Kommentar
Fler konstadskontroller behöver göras per månad.
Pågående

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

Kommentar
Viktigt att varje chef informerar alla nya medarbetare om eget ansvar gällande tidsrapportering och felaktig lön. Chef ska också vid behov upplysa
arbetsgrupp eller enskild medarbetare.
Pågående

Utbildning av chefer gällande tillvägagångssätt vid kostnadskontroll

Kommentar
Personalavdelning har löpande utbildningar i tillvägagångssätt vid kontroll av lön.

Årskontrollen visar att det är rätt få av sektorns chefer som gör kostnadskontroll gällande utbetalning av lön
varje månad, En utbildning gällande tillvägagångssätt kommer att genomföras i februari 2021 för att öka medvetandegraden om kontrollen men också tillse att cheferna har den praktiska kunskapen att göra kontroller i aktuellt system.
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4 Slutsats av uppföljning
Sektorn ser ett fortsatt behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den blir en del
av verksamheten och kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare. Systematiseringen har förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas. Ett årshjul förväntas också förbättra kontrollprocessen.
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1 Inledning
Arbetet med sektor service internkontrollplan pågår och uppdateras kontinuerligt. Då servicenämnden bildades
var vissa dokument inte på plats vilket bidragit till behov av revidering och uppdatering. Delar av risker som
bedömts tidigare är åtgärdade. Största utmaningen, inväntar övergripande plan för hur arbete med dokumenthantering ska hanteras i kommunen.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Dokumenthantering
Risker

Kontrollmoment

Dokument hanteras inte enligt
dokumenthanteringsplan och
arkivlag

Kontroll att dokument hanteras enligt regelverket

Vad kontrolleras?
Att dokumenthanteringsplan följs
Hur sker kontrollen?
Individuell uppföljning med handläggare.
När utförs kontrollen?
September - oktober 2020
Hur dokumenteras kontrollen?
i uppföljningsplan intern kontroll

Fel i diarieföring och arkivering

Kontroll av diarieföring och arkivering

Hur sker kontrollen?
Stickkontroller
När utförs kontrollen?
September - oktober 2020
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
kontroll att regelverket följs

Avstämningssamtal med nyckelpersoner
Kommentar
Avstämningssamtal med nyckelpersoner genomförda.
Kommentar
Avstämningssamtal med nyckelpersoner genomförda.
Inga avvikelser

kontroll av diariet

Avstämningssamtal med nyckelpersoner om handlingar diarieförs på rätt sätt.
Kommentar
Avstämningssamtal med nyckelpersoner genomförda.
Kommentar
Avstämningssamtal med nyckelpersoner genomförda.

2.2 Delegationsordning
Risker

Kontrollmoment

Beslut fattas inte enligt delegationsordning

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Vad kontrolleras?
Avstämning på ledningsgrupp
Hur sker kontrollen?
Genomgång och samtal på ledningsgrupp
När utförs kontrollen?
Löpande
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Anmälan av delegationsbeslut

Kontroll att delegationsbeslut anmäls.

Vad kontrolleras?
Återkommande kontroller av följsamhet
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Risker

Kontrollmoment
Hur sker kontrollen?
Avstämning på ordförandeberedning och i AU.
När utförs kontrollen?
Löpande från april
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll.

Arkivering

Kontroll att arkivering följer lagen

Vad kontrolleras?
Att vi arkivera i enlighet med regelverket.
Hur sker kontrollen?
Kontroll att arkivering och gallring sker på rätt sätt.
När utförs kontrollen?
löpande
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Avstämning med nyckelpersoner

Sektor ledningsgrupp har ansvar för uppföljning och avstämning.
Kommentar
Kommer ha en utbildningsinsats även under 2021 med de nyckelpersoner som identifierades och nyrekryterades.
Kommentar
Kommer ha en utbildningsinsats även under 2021 med de nyckelpersoner som identifierades och nyrekryterades.

2.3 Ärendehanteringsprocessen
Risker

Kontrollmoment

Ärenden anmäls inte till nämnden

Kontroll att ärenden anmäls till nämnd

Hur sker kontrollen?
Genomgång av intern inkl KS postlista
När utförs kontrollen?
September 2020
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokuenteras i uppföljningsplan intern kontroll

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Linda Widmark

Avstämning med nyckelpersoner
Kommentar
Avstämning med nyckelpersoner.
Kommentar
Avstämning med nyckelpersoner.
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3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Dokumenthantering
Status
Avslutad

Åtgärder
Aktualisera dokumenthanteringsplan

Kommentar
Behov att se uppdatera dokumenthanteringsplan enligt kommunens övergripande arbete med dokumenthantering.
Pågående
med avvikelse

Genomgång av regler och rutiner med kommunens arkivarie

Kommentar
Pågående arbete. Fortsätter år 2021.
Avslutad

Utbildning för handläggare

Grundläggande utbildning i dokumenthanteringsplan och rutiner
Kommentar
Har och kommer att fortsätta erbjuda detta under 2021.
Pågående
med avvikelse

Implementera dokumenthanteringsplan

Kommentar
Inväntar övergripande plan gällande dokumenthantering
Avslutad

Översyn av behörigheter till Castor

Kommentar
Kontroll över behörigheter för servicenämnd och tjänstepersoner i Castor.
Avslutad med
avvikelse

Uppföljning av rutin och verkställighet

Kommentar
Inväntar övergripande plan för dokumenthantering. Tillsvidare arbetar vi enligt fastställd dokumenthanteringsplan.
Pågående
med avvikelse

Uppföljning av rutin och verkställighet

Kommentar
Behov av översyn av rutiner, arbete pågår. Ska sättas på pränt.

3.2 Delegationsordning
Status
Avslutad

Åtgärder
Genomgång av regler för arkivering - kommunens arkivarie

Kommentar
Genomförd som planerat.
Revidering av hela processen sker från sektor KS och kommer slutföras i juni 2021.
Avslutad

Genomgång och implementering av delegationsordning

Kommentar
Översyn av delegationsordning, arbete pågår. Arbetar enligt fastställt och beslutat dokument.
Avslutad
Avslutad
Avslutad

Ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut
Uppföljning
Uppföljning och kontroll av anmälan av delegationsbeslut

Kommentar
Sker löpande via LG service.
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3.3 Ärendehanteringsprocessen
Status
Avslutad

Åtgärder
Kontroll av rutin och ärendehantering internt och koppling till KS och kontaktcenter
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4 Slutsats av uppföljning
Behov att fortsätta arbetet med internkontrollplan. Stora förbättringar har skett under 2020 med tydligare rutiner
och arbetssätt som har implementeras. Utbildning för handläggare inom sektorn pågår och kommer behövas
även i fortsättningen för att skapa en trygghet i arbetet.
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1 Inledning
Internkontrollen genomfördes 2020-08-07 av kanslichef Erik Bergman. Akterna var i god ordning och inga avvikelser noterades.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Arvodesbeslut
Risker

Kontrollmoment

Korrekt betalare av arvode

Kontroll av betalare av arvode

Vad kontrolleras?
Arvodesbeslut
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden. Arvodesbeslut genomlyses tillsammans med årsräkning för året som beslutet avser
med avsikt att kontrollera huruvida huvudmannens
tillgångar eller inkomster är sådana att hen ska betala arvodet själv eller ej och att arvodesbeslutet är
därefter.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet
när större delen av årsräkningarna granskats och arvoderats.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndarnämndens sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av arvoden (betalare)

Kontroll att arvodeskostnaden belastar rätt part, det vill säga huvudmannen eller kommunen, baserat på tillgångar och inkomster, vilka anges Föräldrabalken.
Kommentar
Kontroll har genomförts i fem akter utan avvikelse.

2.2 Granskning av årsredovisningar, process
Risker

Kontrollmoment

Förbiseende vid granskning.

Kontroll av efterlevnad av upprättad granskningsprocess.

Vad kontrolleras?
Gransknings-PM
Hur sker kontrollen?
Kontroll att Gransknings-PM finns i akter med god
man eller förvaltare och att detta används i samband
med granskning samt att uppföljning av detsamma
sker från år till år.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet
när större delen av årsräkningarna har granskats
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndarnämndens sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Efterlevnad av granskningsprocess

Kontroll att framtagen checklista för granskning av årsräkningar används. Detta för att minska risken att viktiga kontrollområden utelämnas, eller att
uppföljning från noteringar från tidigare år ej följs upp.
Kommentar
Kontroll i fem akter har genomförts utan anmärkning.
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2.3 Granskning av årsräkningar, tidsåtgång
Risker

Kontrollmoment

Tid till slutförande av årsredovisningar

Uppföljning antal granskade årsredovisningar.

Vad kontrolleras?
Kontroll hur verksamheten uppfyller satta mål; samtliga kompletta, i tid, inkomna årsredovisningar ska
vara granskade senast den 15 september, samt när
samtliga årsredovisningar är granskade.
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden varvid kontroll görs om när granskning av redovisningshandlingar genomfördes.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, fjärde kvartalet, efter att måldatum
passerats.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt. Rapporteras vid överförmyndarnämndens
sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av sluttidpunkt för årsredovisningar

Vid granskningstillfället kontrolleras hur stor del av årsräkningarna som granskats inom den fastställda tiden och ser över anledningar till kvarvarande
årsredovisningar.
Kommentar
Överförmyndarnämndens mål är att samtliga kompletta, i tid inkomna, årsredovisningar ska vara granskade per den 15 september. Samtliga, även sena
och inkompletta, årsredovisningar var granskade den 27 juli.

2.4 Kontroll av ställföreträdare
Risker

Kontrollmoment

Olämpliga ställföreträdare

Kontroll av ställföreträdare

Vad kontrolleras?
Kontroll att handläggare i samband med förordnande
vid byte av ställföreträdare gör sedvanliga kontroller
hos kronofogde och polisens belastningsregister.
Ovanstående kontroller av samtliga ställföreträdare
med aktiva ärenden ska göras en gång om året (sedan 2016).
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden varvid kontroll görs huruvida
nämnda kontroller av tilltänkta ställföreträdare görs
vid nytt ärende, liksom huruvida samtliga ställföreträdare med aktiva ärenden kontrolleras en gång om
året (sedan 2016).
När utförs kontrollen?
En gång om året, fjärde kvartalet, då den årliga kontrollen görs under årets andra halva då verksamheten är mindre belastad.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid nämndsammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Ställföreträdares lämplighet.

Vid genomgång av akten noteras att sedvanliga kontroller av tilltänkta ställföreträdare gjorts i samband med nytt förordnande och/eller i form av årlig
kontroll av samtliga aktiva ställföreträdare (sedan 2016)
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Bedömning

Uppföljande kontroll

Kommentar
Kontroll har genomförts i fem akter utan anmärkning.

2.5 Arvodesbeslut
Risker

Kontrollmoment

Godtyckliga arvodesnivåer

Kontroll av arvodesnivåer.

Vad kontrolleras?
Arvodesbeslut.
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov ur akter förda vid överförmyndarnämnden. Arvodesbeslut genomlyses och
bedöms utifrån de då rådande arvodesnivåerna.
När utförs kontrollen?
En gång årligen, företrädesvis under fjärde kvartalet
när större delen av årsräkningar granskats och arvoderats.
Hur dokumenteras kontrollen?
Skriftligt i Stratsys. Rapporteras vid överförmyndarnämndens sammanträde efter genomförd kontroll.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll arvoden (nivåer)

Genomgång av arvodesbeslut i slumpvis utvalda akter.
Kommentar
Kontroll har genomförts i fem akter utan anmärkning.
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3 Slutsats av uppföljning
Utifrån genomförd internkontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner åtföljs. Ansvariga
tjänstemän har god kompetens på området och arbetar löpande med att förbättra befintliga rutiner.
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1 Inledning
Arbetet med intern kontroll utgår från kommunallagen 6 kap 6 § och syftar till att säkerställa att verksamhetens
processer är ändamålsenliga utifrån fastställda mål. Internkontrollplanen för 2020 fokuserade på fem prioriterade
risker. Under året har verksamheten arbetat med uppföljande kontroller samt olika åtgärder kopplade till riskerna.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och
följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Följsamhetskontroll till GDPR

Vad kontrolleras?
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i
GDPR följs upp: Loggar, registerförteckning i system, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll
samt tillsyn av externa aktörer.
Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov genomförs vid behov men
minst tre gånger per år.
När utförs kontrollen?
Vid behov men minst tre gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen.

Bedömning
Inga avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av loggar

Kommentar
Loggkontroller utförs kvartalsvis i verksamhetssystemen Treserva och MCSS. Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra loggning i SAMSA och TES.
Frågan är lyft till leverantörer som ej tillhandahåller möjlighet till loggningskontroller.
Varje månad görs även kontroller i HSA-registret för att kontrollera att det finns rätt uppgifter i registret, t ex mot folkbokföring och legitimation för yrkesgrupper. Det kontrolleras även att det inte finns personer som är registrerade med ofullständiga uppgifter.

Mindre avvikelser

Kontroll av registerförteckning i system

Kommentar
En äldre registerförteckning finns. Arbetet med att uppdatera den är påbörjad, men ej slutförd. Pågående pandemi har förändrat de frågor som har fått
störst fokus och därmed påverkat bl.a. det planerade arbetet att strukturera denna fråga. Omtag kommer därför att tas för att slutföra arbetet med
registerförteckningen enligt GDPR.
Mindre avvikelser

Kontroll av behörighetsstruktur

Kommentar
Rutin för behörighetskontroll finns framtagna. Kännedom om och följsamhet till rutinen och dess process från verksamheterna/beställarna kan och bör
förbättras ytterligare. God följsamhet till rutinens syfte säkerställs dock då beställningar från ej behöriga personer inte administreras.
Mindre avvikelser

Dokumentationskontroll enligt GDPR

Kommentar
Kommunen har delegerat rollen som DSO till Göteborgsregionen som under första kvartalet 2021 kommer att besöka verksamheten. Den kommuninterna organisationen är under uppbyggnad och planerades att slutföras under första halvåret 2020, men pga. den pågående pandemin har detta arbete
blivit försenat.
Inga avvikelser

Tillsyn av externa aktörer enligt GDPR

Kommentar
Aktuella PUB-avtal har upprättats med externa aktörer.

2.2 Systematiskt kvalitetsarbete
Risker

Kontrollmoment

Bristande kännedom och
följsamhet till ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete

Kontroll av kännedom och följsamhet till ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Vad kontrolleras?
Att linjeorganisationen känner till och följer ledningssystemet.
Hur sker kontrollen?
Kontrollen sker i samband med framtagningen av
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Risker

Kontrollmoment
kvalitets- och patientsäkerhetsrapporter
När utförs kontrollen?
Löpande men minst två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i kvalitets- och patientsäkerhetsrapporteringen på nämndnivå och även i
internkontrollplanen

Bristande kännedom och
följsamhet till kommunens
antagna styrdokument för
systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Bedömning
Inga avvikelser

Kontroll av följsamhet och kännedom till riktlinjer,
policys och lagar gällande SBA

Uppföljande kontroll
Kontroll av följsamhet och kännedom om ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Kommentar
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är kravställt i SOSFS 2011:9. Vårdgivaren ansvarar för att upprätta de rutiner och de styrdokument
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Återkoppling sker årligen i form av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. Ambitionen under
perioden var att (istället för en skriven rapport) ha en dialog med arbetsutskottet kring kvalitets- och patientsäkerhetsfrågorna. På grund av rådande
situation med Covid-19 kunde dialogen inte genomföras.
Ett utvecklingsarbete framför allt med bäring på ovan nämnda berättelse har genomförts under året. Ambitionen med en omstrukturerad och utvecklad
berättelse är att än mer fokusera på egenkontroller, resultat av dessa, åtgärder och effekter. Den nya strukturen prövas i och med färdigställandet av
berättelsen för 2020. Denna får sedan utvärderas och justeringar göras under 2021.
Mindre avvikelser

Stickprov i verksamheten utifrån SBA

Kommentar
Efter att ett flertal brandtillsyner gjorts på sektorns enheter under 2019 har flera förbättringsområden identifierats avseende följsamheten till riktlinjerna
för det systematiska brandskyddsarbetet. Stickprov har genomförts under året och visat att lokala rutiner har uppdaterats, brandskyddsombud har
utsetts samt att chef har bättre kännedom om sitt brandskyddsansvar, dock återfinns en stor variation mellan olika enheter.
En kartläggning av hur det totala SBA arbetet ser ut inom sektorn pågår. Centralt i kommunen har ett nytt säkerhetsombud SBA anställts som under
2021 kommer att besöka samtliga av ATOs enheter för att se hur SBA arbetet fungerar. Han kommer även ha utbildningar för ombud och för chefer
samt se till att utrymningsövningar genomförs. Dessutom har ett samarbete startat upp med representanter från ATO, sektor samhällsbyggnad, fastighetsavdelningen samt Bohus räddningstjänstförbund för att bättre hantera frågor relaterade till SBA.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

5(7)

3 Uppföljning av åtgärder
3.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter
Status
Pågående

Åtgärder
Fortsatta loggkontroller

Loggkontroller fortsätter att utföras enligt kvartalsvis/månadsvis (beroende på typ av loggkontroll).
Pågående
med avvikelse

Genomgång av behörigheter

Processen för behörigheter i de system vi administrerar ska under året gås igenom med specialistanvändare från verksamheten.
Pågående
med avvikelse

Slutföra den interna organisationen

Omtag kommer att tas för att slutföra arbetet med den kommunala organisationen.
Pågående
med avvikelse

Slutföra registerförteckning

Omtag kommer att tas för att slutföra arbetet med registerförteckningen enligt GDPR.

3.2 Ledning, styrning, kommunikation och organisation
Status
Försenad

Åtgärder
Utveckla sektorns struktur och arbetssätt för förändringsarbete

Kommentar
Strukturen för sektorns förändringsarbete har under våren setts över och ett arbete är påbörjat för att ta fram en ny struktur. Arbetet har försenats på
grund av pandemin. Utgångspunkten för översynen av strukturen har varit de pågående digitaliseringsinitiativ som sektorn tagit sedan flera år tillbaka.
Målet med det nya arbetssättet är att fånga in rätt intressenter och beroenden i rätt fas i förändringsprocessen för att maximera nyttorealisering och
säkerställa möjligheten för en lyckad och planenlig implementering med legitimitet på alla nivåer i organisationen. Arbetet kommer fortsätta under 2021.

3.3 Personal
Status
Avslutad

Åtgärder
Ta fram rutin och kontrollmoment i samband med övertagandet av bemanningsenheten

Kommentar
Bemanningsplaneringsenheten kontrollerar alltid belastningsregistret i samband med anställning av person som ska arbeta med barn. Hanteringen för
utdrag ur belastningsregistret i andra fall än ovan har utretts och en rutin för att (vid samtliga anställningar) söka ut ur belastningsregistret har arbetats
fram och beslutats av sektorledningen. Beslut togs den 15 dec 2020.
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4 Slutsats av uppföljning
Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR är en risk som fortsatt kommer ha särskilt fokus då den även återfinns i internkontrollplanen för 2021. Ett stort arbete har dock gjorts under året och
verksamheten är på god väg att få "all struktur på plats."
Gällande risken inom ramen för kvalitetsledningssystemet får en utvärdering av den nya strukturen göras innan
några större slutsatser kan dras. Ambitionen har dock varit att skifta fokus från beskrivningar av åtgärder, rutiner
etc till att ansvariga chefer mer ägnar tid åt egenkontrollerna, resultatet av dessa samt åtgärder och effekter. Tid
måste ägnas åt att reflektera och analysera om vidtagna åtgärder får avsedd effekt. Berättelsen sammanställs i
början av året och därför har ingen utvärdering gjorts och inga slutsatser kunnat dras vid denna tidpunkt.
Risken gällande utdrag ur belastningsregistret är hanterad och avslutad i och med den rutin som arbetats fram
som innebär att registerutdrag görs för samtliga som anställs inom sektorn och inte enbart för de som ska arbeta
med barn.
Arbetet med att utveckla sektorns struktur och arbetssätt för förändringsarbete fortgår under 2021. Precis som
mycket annat har detta arbete försenats på grund av pandemin.
Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet har en hel del åtgärder vidtagits under året. Frågan är aktuell och kommer få mycket fokus under 2021 vilket beskrivits ovan.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

7(7)

Utbildningsnämnden

Uppföljning
internkontrollplan 2020

UBN.2020.4

Innehållsförteckning
1 Inledning.................................................................................................................................... 3
2 Uppföljning av kontroller.......................................................................................................... 4
3 Slutsats av uppföljning............................................................................................................. 6
4 Bilaga Checklista internkontroll Skollag (2010:800) ............................................................... 7

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Utbildningsnämnden

2(13)

1 Inledning
Nämnderna ska enligt Kommunallag (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och
väsentlighetsanalys gjorts utifrån områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2020. Planen innehöll de riskområden
som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I uppföljningen redovisas årets
resultat avseende dessa punkter.
Utöver de prioriterade områdena består internkontrollplanen av en checklista som har sin utgångspunkt i Skollag (2010:800). Checklistan redovisas i sin helhet och revideras och uppdateras årligen.
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2 Uppföljning av kontroller
2.1 Delegeringsordningen
Risker 2019

Kontrollmoment

Att delegeringsbeslut inte rapporteras

Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras

Vad kontrolleras?
att delegationsbeslut rapporteras
Hur sker kontrollen?
Kontroll sker genom kontrollfrågor till chefer som har
delegation att fatta beslut
När utförs kontrollen?
Varje tertial
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i samband med tertialuppföljning.

Att beslut tas på felaktigt sätt
och på fel nivå

Bedömning 2020
Mindre avvikelser

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Uppföljande kontroll
Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras

Kommentar
Förändring och implementering gällande att registrera beslut i Castor är genomförd. Detta innebär att flertalet delegeringsbeslut upprättas på samma
ställe och rapporteras i rätt tid. Informationstillfälle avseende vad ett delegationsbeslut är samt hur det ska rapporteras har genomförts med förskolans
rektorer, motsvarande kvarstår med skolans rektorsgrupp.
Arbete med ny informationshanteringsplan utifrån beslutad klassificeringsstruktur kommer att påbörjas fr.om. HT21, vilket kommer innebära ytterligare
utbildning och implementering avseende beslut och delegeringsbeslut.
Genomgång och revidering av delegeringsordning kommer att ske parallellt med detta vilket också kommer att innebära att området aktualiseras.
Dock kvarstår brister som främst bättre systemstöd för automatisk rapportering. Upphandling av ett nytt diariesystem beräknas vara klart årsskiftet 2122.

Mindre avvikelser

Kontroll att beslut tas på rätt nivå

Kommentar
Då förbättringsarbetet behandlas som en helhet återfinns detta i kommentaren ovan gällande kontrollmomentet "Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras".

2.2 Registerhantering personuppgifter
Risker 2019

Kontrollmoment

Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Följsamhetskontroll till GDPR

Vad kontrolleras?
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i
GDPR följs upp: Loggar, registerförteckning i system, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll,
arbetssätt, samt tillsyn av externa aktörer.
Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov genomförs vid behov men
minst tre gånger per år.
När utförs kontrollen?
Vid behov men minst tre gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen.
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Bedömning 2020
Större avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av följsamhetskontroll till GDPR

Kommentar
Genomgång av registerförteckning har gjorts vilka visar det finns fortfarande brister gällande personuppgifter som behandlas utanför verksamhetssystemen.
Översyn av PUB-avtal har gjorts och arbetet pågår fortsatt.
Kontrollområdet har i övrigt inte kunnat prioriteras i tillräckligt hög grad på grund av Covid19. Det fortsatta arbetet får ökat stöd kommunövergripande,
då nya dataskyddsombud finns sedan hösten 2020. För att hantera effekterna av "Schrems II-domen" har kansli och IT arbetat gemensamt med frågan
sedan början av hösten 2020. Det PM som har arbetats fram med nya skyddsåtgärder kommer att integreras i arbetet gällande behandling av personuppgifter.
I plan för 2021 kommer arbetssätt att ses över för att få bättre systematik och förankring i verksamheten. Kontroller som görs under våren 2021 redovisas i samband med delårsrapport 1.

2.3 Tydliga rutiner och information om synpunkter och klagomålshantering finns
Risker 2019

Kontrollmoment

Att synpunkter och klagomål
inte hanteras systematiskt

Kontroll av att klagomålshantering sker på ett
ändamålsenligt sätt enligt Skollag

Vad kontrolleras?
Att inkomna klagomål hanteras enligt skollagens intentioner
Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov
När utförs kontrollen?
Varje tertial
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för internkontrollplanen

Bedömning 2020
Mindre avvikelser

Uppföljande kontroll
Kontroll av följsamhet mot skollagen

Kommentar
Nya rutiner gällande hantering och utredning av klagomål har tagits fram under 2020. Klagomål har i större utsträckning lett till interna utredningar. Rutiner behöver kompletteras och förtydligas för att anpassas till förändrade arbetssätt i andra sektorer.
Arbetet gällande klagomål bör hänga bättre samman med det systematiska kvalitetsarbetet på de olika nivåerna. Mot den bakgrunden ska skapas rutiner på olika nivåer, för att det ska bli en mer integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Fullständig kontroll enligt ovan av att klagomålshantering sker på ett ändamålsenligt sätt har inte genomförts.
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3 Slutsats av uppföljning
Uppföljningen visar att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med området gällande kännedom och följsamhet kopplat till GDPR som även för 2020 bedömts röd och som förs över till internkontrollplanen för år 2021.
Inom områdena klagomålshantering och delegeringsbeslut har riskbedömningen ändrats och gulmarkerats, vilket har en direkt koppling till det arbete som genomförts under året.
Parallellt med att fortsätta det interna arbetet inom sektorn bör arbetet ske sektorövergripande med
de områden som identifierats gemensamt inom fler sektorer i kommunen.
Covid-19 pandemin som bröt ut i början av året har påverkat arbetet med internkontrollen.
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4 Bilaga Checklista internkontroll Skollag (2010:800)
4.1 Skollagen 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
4.1.1 Utbildning och behörighetskrav
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Alla rektorer har rektorsutbildning eller har påbörjat rektorsutbildning

Uppfyller delvis

Uppfyller helt

Huvudman ser till att alla rektorer
genomgår den statliga rektorsutbildningen inom föreskriven tid.

Kontroll av lärares behörighet
vid anställning

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Det finns välfungerande rutiner för
kontroll av lärares/förskollärares
behörighet.

4.1.2 Elevhälsa
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Eleverna har tillgång till elevhälsa och hälsobesök

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Patientsäkerhetsberättelse
elevhälsa är upprättad

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Redovisad vår 2020. Rutiner säkrade, systematik finns.

4.1.3 Registerkontroll av personal
Frågor

Utfall 2019

Registerutdrag har lämnats in
vid anställningar

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

4.1.4 Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek
Frågor

Utfall 2019

Eleverna har tillgång till skolbibliotek

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

4.1.5 Studie- och yrkesvägledning
Frågor

Utfall 2019

Eleverna har tillgång till SYV

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller helt

SYV-plan på F-9-nivå har upprättats, implementeringsarbete pågår
på samtliga grundskoleenheter.

4.2 Skollagen 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
4.2.1 Stöd i form av extra anpassningar
Frågor
Anpassningar görs till barn
och elever i behov av stöd

Utfall 2019

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller delvis

Ett arbete har gjorts för att medvetandegöra rutinerna gällande extra
anpassningar för att skapa en ökad
likvärdighet på grundskolenivå.
I förskolan finns rutiner och blanketter för arbete med att identifiera
barn i behov av stöd.
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Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar
Handlingsplaner arbetas fram och
följs på samtliga enheter.

4.2.2 Åtgärdsprogram
Frågor

Utfall 2019

Åtgärdsprogram för berörda
elever finns, beslut av rektor

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller delvis

Rutiner måste implementeras avseende dokumentationen.

4.2.3 Särskild undervisningsgrupp
Frågor

Utfall 2019

Beslut som avser särskild
undervisningsgrupp finns för berörda elever

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller helt

Fungerande rutiner, som är uppdaterade i aug 2020, för central placering. Kvalitetssäkring genomförd
på enhetsnivå.

4.2.4 Anpassad studiegång
Frågor

Utfall 2019

Beslut som avser anpassad
studiegång finns för berörda elever

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller delvis

Ett fortsatt arbete behöver göras
för att säkra rutiner gällande anpassad studiegång för elever i behov av stöd. Handlingsplan framtagen.

4.2.5 Mottagande och undervisning av nyanlända och vissa andra elever
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

En individuell studieplan finns
upprättad inom 2 månader för nyanlända

Uppfyller delvis

Uppfyller helt

Det finns tillgång till studiehandledning på modersmålet eller
skolspråket för nyanländ

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

Rutiner gällande mottagande och
undervisning av nyanlända är
kvalitetssäkrade.
Samverkan behöver förbättras
mellan skola och studiehandledare. Handlingsplan finns.

4.3 Skollagen 4 kap. Kvalitet och inflytande
4.3.1 Rutiner för klagomål
Frågor

Utfall 2019

Tydliga rutiner och information om synpunkter och klagomålshantering finns

Utfall 2020
Uppfyller inte alls

Kommentar
Uppfyller delvis

En ny rutin för klagomålshantering
har tagits fram och beslutades våren 2019. I implementeringen har
det framkommit att ytterligare förtydligande/utveckling behövs.
Rutinen behöver utvecklas och förbättras för att utgöra en del av det
systematiska kvalitetsarbetet, både
på enhets- verksamhets- och sektornivå.

4.3.2 Vårdnadshavares inflytande över utbildningen
Frågor
Forum för samråd finns

Utfall 2019

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt
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Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar
inflytande i de ord forumen.

4.4 Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
4.4.1 Åtgärder mot kränkande behandling
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Finns planer mot kränkande
behandling med åtgärder för kommande året

Uppfyller delvis

Uppfyller helt

Anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling
görs

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

Alla enheter har lokala planer för
åtgärder mot kränkande behandling.
Det nya digitala systemet - LISA fungerar inte fullt ut, det behöver
utvecklas och kompletteras alt bytas. Rutiner gällande internutredning finns på plats, samt ansvarig
internutredare.

4.5 Skollagen 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
4.5.1 Deltagande i utbildning
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Om elev uteblir underrättas
vårdnadshavare samma dag

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

Alla elever med problematisk
frånvaro (20% eller mer) finns med
i åtgärd i samverkan med socialtjänst

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

Vid upprepad frånvaro görs
utredning och rektor rapporterar till
huvudman

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

Huvudman underrättas när
elever från annan kommun har betydande frånvaro

Uppfyller delvis

Uppfyller helt

Ett arbete har gjorts på enheterna
för att säkra att rapporteringen i
skola24 inte missas vid vikariesituationer, men fortsatt arbete behöver göras i samverkan med skola
samt lokal/central administration.
Rutiner för att fånga upp elever
med problematisk frånvaro har
stärkts, arbete fortgår för att klargöra vilka insatser som ska kopplas in och när detta ska göras.
Huvudmannen har säkerhetsställt
rutiner för att rapportering kommer
in. Uppföljning sker under ht-20.
Covid har orsakat svårigheter med
detta arbete.
Huvudmannen har säkerhetsställt
rutiner för att rapportering kommer
in.

4.5.2 Skolplikt
Frågor

Utfall 2019

Skolplikts-bevakning genomförs kontinuerligt

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

En genomgång av rutiner för skolpliktsbevakning har gjorts. Rutinen
har uppdaterats.

4.6 Skollagen 8 kap. Förskolan
4.6.1 Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal
Frågor
Alla vårdnadshavare har erbjudits utvecklingssamtal

Utfall 2019

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Utbildningsnämnden
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4.7 Skollagen 9 kap. Förskoleklassen
Frågor

Utfall 2019

Utbildningen är kostnadsfri

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller delvis

Frågan har varit aktualiserad under
men ett fortsatt arbete finns att
göra, nytt beslutsförslag kommer
under 2021.

4.7.1 Placering vid en skolenhet
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Avsteg från vårdnadshavares
vilja vid placering skolenhet?

Uppfyller helt

Ja det förekommer och dokumenteras
Uppfyller helt i antal och sökmönster.

Delegationsbeslut med hänvisning finns vid avsteg

Uppfyller helt

Uppfyller helt

4.7.2 Skolskjuts
Frågor

Utfall 2019

Alla som har rätt till skolskjuts
får, beslut är korrekta enligt regelverk

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

4.8 Skollagen 10 kap. Grundskolan
Frågor

Utfall 2019

Utbildningen är kostnadsfri

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller delvis

Frågan har varit aktualiserad under
året men ett fortsatt arbete finns att
göra, nytt beslutsunderlag kommer
2021.

4.8.1 Placering vid en skolenhet
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Avsteg från vårdnadshavares
vilja vid placering skolenhet?

Uppfyller helt

Ja det förekommer och dokumenteras
Uppfyller helt i antal och sökmönster.

Delegationsbeslut med hänvisning finns vid avsteg

Uppfyller helt

Uppfyller helt

4.8.2 Skolskjuts
Frågor

Utfall 2019

Alla som har rätt till skolskjuts
får, beslut är korrekta enligt regelverk

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

4.8.3 Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
Frågor
Alla vårdnadshavare har erbjudits utvecklingssamtal

Utfall 2019

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppföljning har skett med tillfredsstälUppfyller helt lande resultat.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Utbildningsnämnden
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4.8.4 Modersmålsundervisning
Frågor

Utfall 2019

Elever har tillgång till modersmålsundervisning

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

De elever som uppfyller kraven om
undervisning i det aktuella modersmålet har tillgång till modersmålsundervisning.

4.8.5 Praktisk arbetslivsorientering
Frågor

Utfall 2019

Minst 10 dagars prao anordnas för alla elever från och med
årskurs 8

Utfall 2020

Kommentar
Covidsituationen har påverkat arbetet
Uppfyller helt med PRAO som genomfördes i begränsad form enligt Skolverkets riktlinjer.

Uppfyller helt

4.8.6 Lovskola
Frågor

Utfall 2019

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

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

4.8.7 Undervisningstid
Frågor

Utfall 2019

Säkerställande av hemundervisning vid behov (exempelvis
sjukdom)

Timplan och läsårs-tider följs
på alla enheter

Utfall 2020

Kommentar

Uppfyller delvis

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Varje skola idag har fastslagna rutiner för säkerhetsställande av
hemundervisning samt distansundervisning - vilket skyndats på av
Covid-19.

4.9 Skollagen 11 kap. Grundsärskolan
4.9.1 Skolskjuts
Frågor

Utfall 2019

Alla som har rätt till skolskjuts
får, beslut är korrekta enligt regelverk

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

4.9.2 Modersmålsundervisning
Frågor
Elever har tillgång till modersmålsundervisning

Utfall 2019

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Utbildningsnämnden
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4.9.3 Mottagande i grundsärskolan
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

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

Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

4.9.4 Placering vid en skolenhet
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Avsteg från vårdnadshavares
vilja vid placering skolenhet?

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Delegationsbeslut med hänvisning finns vid avsteg

Uppfyller helt

Uppfyller helt

4.9.5 Intyg och studieomdöme
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Elever har fått betyg när vårdnadshavare begärt det

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Eleverna har fått intyg om utbildningen efter avslutad grundsärskola

Uppfyller helt

Uppfyller helt

4.10 Skollagen 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Frågor

Utfall 2019

Säkerställa undervisningstid
på IM

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller delvis

Ett arbete pågår som är kopplad till
studieplaner, garanterad undervisningstid och säkerhetsställande av
elevs rätt till undervisning.

4.10.1 Undervisning
Frågor

Utfall 2019

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

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller helt

Utifrån det pedagogiska bokslutet
så har det säkerhetsställts att
samtliga ämnen erbjuds under studieplansperioden.

4.10.2 Modersmålsundervisning
Frågor
Elever har tillgång till modersmålsundervisning

Utfall 2019

Utfall 2020
Uppfyller helt

Kommentar
Uppfyller helt

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Utbildningsnämnden
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4.11 Skollagen 18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
Frågor

Utfall 2019

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

Utfall 2020

Kommentar

Uppfyller helt

Uppfyller helt

4.12 Skollagen 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och
nationell uppföljning och utvärdering
Frågor

Utfall 2019

Tillsyn av fristående förskolor
(ev fritidshem) regelbundet

Utfall 2020

Kommentar

Uppfyller helt

Uppfyller helt

4.13 Skollagen 28 kap. Överklagande
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Alla beslut har korrekta hänvisningar vad gäller överklagande

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

En översyn av beslutsmallar och
hänvisningstexter pågår

Handläggning, hänvisning till
förvaltningslagen

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

En översyn av beslutsmallar och
hänvisningstexter pågår

4.14 Skollagen 29 kap. Övriga bestämmelser
Frågor

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar

Säkerställa kommunala aktivitetsansvaret

Uppfyller delvis

Uppfyller delvis

Anställda har skrivit på sekretessavtal

Uppfyller helt

Uppfyller helt

Utvecklingsarbete pågår inom ramen för projektet INVUX.

4.14.1 Samverkan och anmälan till socialnämnden
Frågor
Har orosanmälningar gjorts i
tillräcklig utsträckning?

Utfall 2019

Utfall 2020
Uppfyller delvis

Kommentar
Uppfyller delvis

Skolan/förskola har väl fungerande
rutiner för anmälan. Skrivandet av
anmälan behöver utvecklas.
Det svårt att hitta en korrekt form
för uppföljning av området.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår, Utbildningsnämnden
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.490
Datum: 2021-04-27
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet och
service
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har initierat förevarande granskning med syftet att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa
tillfredställande tillgänglighet och service mot allmänheten. I granskningen har särskilt fokus
lagts på kontaktcenter, bygglovsenheten samt mottagningsenheten.
Rapporten visar tydligt att det finns förbättringspotential för kommunen som helhet. Om
kommunen kan uppnå goda resultat på området så främjar det förtroendet för den kommunala
verksamheten och skapar förutsättningar för samverkan och utveckling av verksamheten
tillsammans med kommuninvånarna.
Kommunstyrelsen instämmer i stort med revisorernas rekommendationer. Granskningen har
visat att det saknas såväl kommungemensamma målsättningar som styrdokument och rutiner
för att hantera lagstiftningens, och kommuninvånarnas, krav på service och tillgänglighet.
En rad nya styrdokument inom området kommer enligt plan att beslutas och implementeras
under innevarande år, bland annat en ny policy med tillhörande riktlinjer inom
kommunikation, service och bemötande samt nya riktlinjer och arbetssätt för
synpunktshantering. Gemensamma ärendehanteringsprocesser för samtliga nämnder tas fram
steg för steg.
Förvaltningen bedömer således att utifrån pågående arbete inom förvaltningen kommer de
frågor och rekommendationer som finns från revisorerna att hanteras.

Maria Reinholdsson
Kommunchef
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Erik Bergman
Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Yttrande - Granskning av kommunens yttrande med tillgänglighet och service
Skrivelse från revisorerna, 2021-01-18
Granskningsrapport - Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet och service
Kommentarer från kontaktcenterchef, 2021-02-22
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Revisorerna
Samtliga nämnder
Kanslichef
Kommunikationschef
Kontaktcenterchef
Bygglovschef
Enhetschef mottagningsenheten
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna har initierat förevarande granskning med syftet att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa
tillfredställande tillgänglighet och service mot allmänheten. I granskningen har särskilt fokus
lagts på kontaktcenter, bygglovsenheten samt mottagningsenheten.
Utgångspunkten för granskningen är bestämmelserna 6-7 §§ i förvaltningslagen som reglerar
myndigheternas serviceskyldighet samt tillgänglighet. Vidare bestämmelsen i 6 kap. 6 §
kommunallagen som anger att nämnderna har ett allmänt verksamhetsuppdrag. Den
avslutande utgångspunkten är kommunala styrdokument på området.
Granskningen har genomförts genom såväl dokumentstudier som genom intervjuer.
Fyra granskningsfrågor har utgjort basen för granskningsrapporten:
- Finns aktuella och ändamålsenliga riktlinjer för service och tillgänglighet?
- Finns mål för handläggningstider, svarstider, öppettider etc?
- Genomförs uppföljning på området och säkerställs en tillräcklig kontroll av utveckling?
- Lever nämnderna upp till förvaltningslagens intentioner kring service och tillgänglighet?
Revisorerna avger följande rekommendationer utifrån granskningen:
- Säkerställa att arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument inom
området färdigställs och förankras i hela organisationen.
- Tillse att en kommunikationsplan upprättas för att säkerställa att framtida gällande
styrdokument förankras och hålls aktuella i hela organisationen.
- Tillse att kommunövergripande riktlinjer tas fram avseende öppettider, svarstider etc. för att
säkerställa att förvaltningarna lever upp till förvaltningslagens krav och intentioner, och att en
likvärdig service erbjuds i hela organisationen.
- Utifrån framtida gällande styrdokument systematiskt följa upp hur väl styrelsen och
nämndernas verksamheter lever upp till förvaltningslagens intentioner kring service och
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tillgänglighet.
- Säkerställa att mål- och mätvärden analyseras och utgör grund för det fortsatta
förbättringsarbetet i verksamheten.
- Säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även i de kontakter som sker via epost.
Kommunstyrelsens remissvar framgår i bilaga "Yttrande - svar på granskningsrapport
avseende kommunens arbete med tillgänglighet och service".
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Ur ett invånarperspektiv är kommunens arbete med service och tillgänglighet av stor
betydelse. Förvaltningslagen står på den enskildes sida och ålägger myndigheterna ett viktigt
uppdrag att verka för god tillgänglighet, smidig och enkel service med fokus på att stödja den
enskilde så att den kan tillvarata sina intressen.
Förutom förvaltningslagens krav på myndigheterna har Ale visionen "Lätt att leva" som också
ålägger kommunen ett ansvar att för kommuninvånarna och andra göra det enkelt att ha med
kommunen att göra.
Rapporten visar tydligt att det finns förbättringspotential för kommunens som helhet. Om
kommunen kan uppnå goda resultat på området så främjar det förtroendet för den kommunala
verksamheten och skapar förutsättningar för samverkan och utveckling av verksamheten
tillsammans med kommuninvånarna.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Förvaltningslagens paragrafer 6 och 7 ålägger myndigheterna ett viktigt ansvar att stödja de
enskilda med service samt vara tillgängliga. Paragraferna lyder:
§ 6 En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina
intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.
§ 7 En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten
om hur och när sådana kan tas.
Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna
uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om
rätten att ta del av allmänna handlingar.
De kommunala styrdokumenten på området är samtliga under revidering.
Kommunikationspolicy - Arbete pågår med ny policy för kommunikation, service och
bemötande och policyn planeras antas av kommunfullmäktige i juni 2021.
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Riktlinjer för tillgänglighet och bemötande - Utifrån den nya policyn ovan skrivs nya
riktlinjer fram.
Riktlinjer för synpunktshantering - Ett uppdrag har initierats för en kommungemensam
hantering av synpunkter och klagomål. Styrdokument och förändrade arbetssätt ska enligt
plan implementeras till årsskiftet 2021/22.
Policy för digitalisering - Policyn kommer att genomgå en revidering.
Remissyttrande
Inför besvarandet av denna granskningsrapport har granskade enheter givits tillfälle att yttra
sig över rapporten.
Kontaktcenterchef Carin Kling delar i princip revisionens rekommendationer och beskriver i
kommentarer hur kontaktcenter bidrar i arbetet med förbättrad service och tillgänglighet.
Enhetschef för mottagningsenheten Christina Mattelin framför att enheten är nystartad och
bedriver ett utvecklingsarbete med just dessa frågor.
Verksamhetschef myndighet (bygglov) Martin Hellström har inte yttrat sig över
granskningsrapporten.
Beslutets genomförande
Inom förvaltningen bedrivs arbetet med att uppdatera och aktualisera berörda styrdokument
och att i övrigt arbeta i den anda som anförs i revisionsrapporten.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen instämmer i stort med revisorernas rekommendationer. Granskningen har
visat att det saknas såväl kommungemensamma målsättningar som styrdokument och rutiner
för att hantera lagstiftningens, och kommuninvånarnas, krav på service och tillgänglighet.
En rad nya styrdokument inom området kommer enligt plan att beslutas och implementeras
under innevarande år, bland annat en ny policy med tillhörande riktlinjer inom
kommunikation, service och bemötande samt nya riktlinjer och arbetssätt för
synpunktshantering. Gemensamma ärendehanteringsprocesser för samtliga nämnder tas fram
steg för steg.
Utifrån ovan nämnda undersökning, kommunkompassen, kommer flera möjliga åtgärder som
anknyter till förevarande område att analyseras och beslutas.
Förvaltningen bedömer således att utifrån pågående arbete inom förvaltningen kommer de
frågor och rekommendationer som finns från revisorerna att hanteras och därmed skapa den
tydlighet som kommuninvånare och andra har rätt att förvänta sig.
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KOMMUNENS REVISORER
ALE KOMMUN

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder i
Ale kommun

2021-01-18

Granskningsrapport- Granskning av kommunens arbete med tillgänglighetoch service
till kommunens invånare

KPMG har av Ale kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med
tillgänglighet och service till invånare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskniagen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett
tilh-äckligt arbete med att säkerställa tillfredställande tillgänglighet och service mot alhnänheten.
Särskilt fokus i granskningen har varit på det arbete som bedrivs i kommunens kontaktcenter,
mottagnmgsenheten samt bygglovsenheten.
Granskningenhar visat att det merparten av de styrdokument som finns inom området inte
aktuella och/eller ändamålsenliga. Det saknas också mål avseende handläggningstider,
svarstider, öppettider etc. på en övergripandenivå i kommunen. Mål som berör området går dock
att finna i ett fåtal verksamhets-/enhetsplaner. Ett arbete pågår för att ta fram nya styrdokument
och revidera befintligaför att säkerställa aktualitet och ändamålsenlighet. I verksamlietsplanen
som KF beslutat för 2021 synliggörs området också på ett tydligare sätt. Det sker inte heller en
tilh-äcklig uppföljning och kontroll som återrapporteras till styrelse och nämnder. Detta bedöms
ha en stark koppling till avsaknaden av aktuella styrdokument och mål inom området.
Gransknmgen har dock visat att det i de verksamheter som varit fokus för granskningenbedrivs
ett kontinuerligt arbete for att såväl upprätthålla som utveckla en god tillgänglighet och
servicenivågentemot alhnänheten. Genom kommunens kontaktcenter säkerställs att alknänheten
kan komma i kontakt med kommunen i en omfattning som motsvarar förvaltningslagens
intentioner. För att säkerställaatt tillgänglighetenupprätthålls även gällande e-post så bör
kontaktcenter följa upp att e-post besvaras inom angiven tid (inom 48 h). Utvecklingsarbetet
bedöms dock kunna utvecklas inom vissa verksamheter genom att bedriva det på ett mer
stmkturerat och systematiskt sätt.

Mot bakgmnd av ovan iakttagelser och bedömningar rekoinmenderar vi kommunstyrelsen och
nämnderna att:

Säkerställa att arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument inom

området färdigställs och förankras i hela organisationen
Tillse att en kommunikationsplan upprättas för att säkerställaatt framtida gällande
styrdokument förankras och även fortsättningsvis hålls aktuella i hela organisationen
Tillse att kommunövergripande riktlmjer tas fram avseende öppettider, svarstider etc. för
att säkerställaatt förvaltningarna lever upp till förvaltnmgslagens krav och intentioner,
och att en likvärdig service erbjuds i hela organisationen

Sid 2 (2) 2021-01-18

Utifrån framtida gällande styrdokument systematiskt följa upp hur väl styrelsen och
nämndernas verksamheter lever upp till förvaltningslagens intentioner kring service och
tillgänglighet.

Säkerställa att mål- och mätvärden analyseras och utgör grund för det fortsatta
förbättringsarbeteti verksamheten
Säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även i de kontakter som sker via e-post.
I övrigt hänvisas till biträdets rapport.

Vi önskar delta vid det AU-sammanträde där kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten
ska beredas. Vi önskar delta vid första AU-mötet i april 2021. Vi önskar även ta del av
förvaltningenstjänsteutlåtande som lämnas införnämndens behandling av rapporten.

Ale som ovan

?^ <^fe ^^/"<!
Irene Hellekant

Ordf. i kommunrevisionen

Daniel Höglund
Vice ordf. i kommunrevisionen
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Sammanfattning
Vi har av Ale kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med

tillgänglighet och service till invånare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredställande tillgänglighetoch service
mot allmänheten. Särskilt fokus i granskningen har varit på det arbete som bedrivs i
kommunens kontaktcenter, mottagningsenheten samt bygglovsenheten.

Granskningen har visat att det merparten av de styrdokument som finns inom området
inte aktuella och/eller ändamålsenliaa. Det saknas också mål avseende

handläggningstider, svarstider, öppettider etc. på en övergripande nivå i kommunen. Mål
som berör området går dock att finna i ett fåtal verksamhets-/enhetsplaner. Ett arbete
pågår för att ta fram nya styrdokument och revidera befintliga för att säkerställa aktualitet
och ändamålsenlighet, l verksamhetsplanen som KF beslutat för 2021 synliggörs
området också på ett tydligare sätt. Det sker inte heller en tillräcklig uppföljning och
kontroll som återrapporteras till styrelse och nämnder. Detta bedöms ha en stark
koppling till avsaknaden av aktuella styrdokument och mål inom området.
Granskningen har dock visat att det i de verksamheter som varit fokus för granskningen
bedrivs ett kontinuerligt arbete för att såväl upprätthålla som utveckla en god
tillgänglighet och servicenivå gentemot allmänheten. Genom kommunens kontaktcenter
säkerställs att allmänheten kan komma i kontakt med kommunen i en omfattning som
motsvarar förvaltningslagens intentioner. För att säkerställa att tillgängligheten

upprätthålls även gällande e-post så bör kontaktcenter följa upp att e-post besvaras
inom angiven tid (inom 48 h). Utvecklingsarbetet bedöms även kunna utvecklas inom
vissa verksamheter genom att bedriva det på ett mer strukturerat och systematiskt sätt.
Mot bakgrund av ovan iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi
kommunstyrelsen och nämnderna att:
Säkerställa att arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument
inom området färdigställs och förankras i hela organisationen
Tillse att en kommunikationsplan upprättas för att säkerställa att framtida gällande
styrdokument förankras och även fortsättningsvis hålls aktuella i hela
organisationen

Tillse att kommunövergripande riktlinjertas fram avseende öppettider, svarstider
etc. för att säkerställa att förvaltningarna lever upp till förvaltningslagens krav och

intentioner, och att en likvärdig service erbjuds i hela organisationen
Utifrån framtida gällande styrdokument systematiskt följa upp hur väl styrelsen
och nämndernas verksamheter lever upp till förvaltningslagens intentioner kring
service och tillgänglighet.

Säkerställa att mål- och mätvärden analyseras och utgör grund för det fortsatta
förbättringsarbeteti verksamheten
Säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även i de kontakter som sker via epost.
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Inledning/bakgrund
Vi har av Ale kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med

tillgänglighet och service till invånare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
l förvaltningslagen (2019:700) anges myndigheternas serviceskyldighet. Här ställs krav
på att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Den
enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska
ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov
av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. Lagen
ställer även krav på att en myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och
informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. Myndigheten ska också inom sitt
verksamhetsområde samverka med andra myndigheter och i rimlig utsträckning hjälpa

den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra
myndigheter.
Enligt kommunens hemsida är medborgare välkommen att kontakta Ale kommuns

kontaktcenter för att få hjälp med sina frågor och ärenden. Det finns även information vid
behov om akut- eller teknisk hjälp. Medborgare kan också gå in via hemsidan angående
"Självservice i Ale kommun". Här finns alla e-tjänster och blanketter som medborgare
behöver för att göra en anmälan eller ansökan för de olika tjänsterna som Ale kommun
erbjuder.
Revisionen bedömer att det finns risk för bristande förtroende för den kommunala

förvaltningen om tillgänglighetoch servicen inte fungerar. Revisionen anser att en
effektiv intern kontroll är väsentlig för dessa områden.

2. 1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredställande tillgänglighetoch service
mot allmänheten.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
— Finns aktuella och ändamålsenliga riktlinjerför service och tillgänglighet?
— Finns mål för handläggningstider, svarstider, öppettider etc?
— Genomförs uppföljning på området och säkerställs en tillräcklig kontroll av
utveckling?

— Lever nämnderna upp till förvaltningslagens intentioner kring service och
tillgänglighet?
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Granskningen har dock
ett särskilt fokus på det arbete som bedrivs avseende tillgänglighet och service inom
kommunens kontaktcenter (sektor kommunstyrelsen) samt inom bygglovsenheten

(sektor samhällsbyggnad) och mottagningsenheten (sektor arbete, trygghet och
omsorg). Inom mottagningsenheten har granskningen fokuserat på det arbete som
bedrivs inom enhetens mottagningsgrupp. Deras arbete med tillgänglighet och service
kommer därmed att lyftas fram specifikt i kommande avsnitt.

© 2021 KPMG AB. All rights reserved.

Ale kommun

Granskning av kommunens arbete med tillgänglighetoch service till kommunens invånare
2021-01-18

2. 2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6
— Förvaltningslagen 6-7 §§
—Tillämpbara interna regelverk och policys

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
— Dokumentstudier

av bl a:

Kommunikationspolicy (1998)
Riktlinjer för tillgänglighet och bemötande/"Rätt sätt för tetefoni och e-post"

(2006).

Riktlinjerför synpunktshantering (2009).
Policy - digitalisering i Ale kommun (2019)
— Intervjuer med berörda tjänstemän, såsom:
Kommunikationschef
Chef för kontaktcenter

Kommunvägledare

Enhetschef samt verksamhetsutvecklare, mottagningsenheten, sektor arbete,
trygghet och omsorg
Interimschef/verksamhetschef samt verksamhetsutvecklare, sektor
samhällsbyggnad

Samtliga intervjuade samt verksamhetsutvecklare på respektive sektor har getts
möjlighet att faktagranska rapporten.
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Resultat av granskningen

3. 1

Organisation och styrning

3. 1. 1

Organisation och ansvar
Respektive nämnd ansvarar för att säkerställa att verksamheterna upprätthåller en

tillfredställande tillgänglighetoch service gentemot invånarna/allmänheten.
Förvaltningsorganisationen i Ale kommunen är indelad i sex sektorer; sektor
kommunstyrelsen, sektor samhällsbyggnad, sektor arbete, trygghet och omsorg, sektor

utbildning, sektor service och sektor kultur och fritid.
Inom sektor kommunstyrelsen finns en strategi- och uppföljningsavdelning där bland

annat kommunikationsenheten och kontaktcenterenheten ingår.
Kommunikationsenheten är en stödfunktion till kommunens chefer och medarbetare med

kommunikationsansvar. Enhetens övergripande fokus anges i verksamhetsplanen för

2020 vara att stärka kommunens förmåga att kommunicera externt och internt,
kommunicera effektivt genom våra valda kommunikationskanaler samt att skapa
enhetlighet i kommunens externa kommunikation. Enheten har i uppgift att ge
kommunikationsstöd, samordna och ge service, uppföljning och kontroll (av bl a

efterlevnaden av styrdokument inom kommunikationsområdet) samt utbilda och
omvärldsbevaka.

Kommunens kontaktcenter har i uppdrag att vara kommunens ansikte utåt samt den
huvudsakliga vägen in till Ale som en första kontakt med kommunen. Kontakten kan ske

genom kanalerna telefon, personligt besök, e-post eller sociala medier. Kontaktcenter
arbetar på uppdrag av de övriga sektorerna och har i uppgift att till de som kontaktar
kommunen ge information och vägledning, besvara statusfrågor i personärenden,
handläggning av regelstyrda ärenden samt bedömning, sortering och förmedling av
kontakt i ärenden utanför kontaktcenters uppdrag. Kontaktcenter har organiserat sig
utifrån kommunens organisation, där kommunvägledarna är indelade i svarsgrupper

kopplat till de olika sektorerna. Detta för att kunna svara på specifika frågor och hantera
sektorsspecifika ärenden på ett bra sätt.
l pågående ärenden så kontaktar den enskilde ansvarig handläggare och går därmed

vanligtvis inte via Röntaktcenter. Övriga verksamheter inom kommunen hanterar därmed
dagligen kontakter med invånare och andra intressenter inom ramen för sina uppdrag.
3. 1.2

Kommunövergripande styrdokument
Det finns ett flertal styrdokument som berör tillgänglighet och service i kommunen. Det
finns

en

kommunikationspolicy1

som

bland annat beskriver hur information bör/ska

hanteras, utformas och spridas/kommuniceras samt vem som ansvarar för detta. Vidare
finns det riktlinjer för tillgänglighet och bemötande2 som beskriver hur medarbetarna ska
1 Förslag till kommunikationspolicy för nämnder och bolag i koncernen Ale, daterad 1998-10-21
2 Dokumentets korrekta benämning är dock "Rätt sätt för telefon! och e-post". På hemsidan har kommunen
dock valt att benämna det som riktlinjerför tillgänglighetoch bemötande. Riktlinjerna är daterade att gälla
fr o m 2006-05-15 (fastställda av kommundirektör)
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hantera telefon! och röstbrevlådor samt extern e-post. Syftet anges vara att förbättra
kontakten mellan kommunen, dess brukare och medborgare, l riktlinjerna anges även att
kommunens tillgänglighet och bemötande vid externa telefonkontakter och vid extern epost-kommunikation är en viktig kvalitetsfaktor för hur medborgarna upplever kontakten
med kommunen. Likaså lyfter riktlinjerna fram det är en viktig kvalitetsfråga för
kommunen som helhet att medarbetarna är tillgängliga och har ett gott bemötande och
att detta ska, för att hållas levande, diskuteras kontinuerligt.

Därutöver har kommunen även riktlinjerför synpunktshantering. l riktlinjerna anges att
synpunktshanteringen i huvudsak handlar om kommunens bemötande, attityder och
förhållningssätt gentemot dess brukare/medborgare. Synpunktshanteringen ska rikta
intresset mot dessa frågor och betydelsen av att fånga in och beakta synpunkter som
brukarna/medborgarna framför.

Under 2019 fastställdes även en policy för digitatisering i Ale kommun3, l denna beskrivs
bland annat att digitaliseringen förväntas bidra till att kommunens vision med tillhörande
mål kan nås och infrias. Med detta uttalat ska kommunen fullt ut ta tillvara

digitaliseringens möjligheter i syfte att uppnå:
Bättre resursutnyttjande genom effektivisering.
Ökad kvalité och service till invånare och näringsliv.
Av intervjuer har framkommit att det finns ett behov av att se över de styrdokument som
finns i kommunen som avser kommunikation, tillgänglighet och bemötande.

Kommunchefen gav i maj 2020 ett uppdrag till förvaltningsledningenatt arbeta om
styrdokument för bemötande inklusive tillgänglighet och grafisk profil samt skapa en
lättillgänglig handbok, l uppdragsbeskrivningen framgår att Ale kommun behöver ett
övergripande dokument för att tydliggöra kommunens ambition rörande bemötande och
tillgänglighet där den grafiska profilen är en del. Ale kommun har en grafisk profil samt
en varumärkesplattform som är beslutad av kommunfullmäktige, l dagsläget uppges den
vara relativt omfattande, tydlig och tillgänglig men behöver kompletteras med bra och
enkla mallar. Det uppges också saknas en tydlig policy kring bemötande och
tillgänglighet, vilket är det övergripande syftet med tydlig grafisk profil. Slutdatumet för
uppdraget var satt till 30 november 2020. Arbetet pågår dock än och uppges slutföras
under 2021. Bland annat har en kartläggning gjorts avseende befintliga styrdokument
och utifrån den har det tagits fram ett förslag på struktur vad gäller styrdokument kopplat
till service, tillgänglighet och bemötande. Detta arbete ska också säkerställa att
styrdokumenten är aktuella, får rätt benämning och beslutas i rätt instans, i enlighet med
kommunens riktlinje för styrdokument. Det har också framkommit att det finns
styrdokument med gemensamma beröringspunkter, exempelvis digitaliseringspolicyn
som anger att digitaliseringen ska bidra till att uppnå en ökad kvalitet och service till
invånare och näringsliv. Detta beaktas dock inte alltid vid framtagande eller uppföljning
av styrdokumenten, för att säkerställa att de är synkroniserade.
Av intervjuer framkommer också att de merparten av de övergripande styrdokumenten
som berörs av denna granskning är gamla (>10 år), vilket medför att de inte upplevs
vara styrande och vägledande i det dagliga arbetet. Då de inte har reviderats på länge
3 Policy - Digitalisering i Ale kommun - ett bidra till Lätt att leva, antagen 2019-06-17 (fastställd av
kommunchef)
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så har de heller inte varit uppe på agendan eller uppe för diskussion i förvaltningsledning
eller i de verksamheter som vi har träffat inom ramen för denna granskning, l vissa fall
uppges styrdokumenten även innehålla delar/avsnitt som inte är aktuella utifrån hur
arbetet bedrivs idag. Exempelvis anges det i riktlinjerna för tillgänglighet och bemötande
att det som huvudprincip inte ska finnas några speciella telefontider i kommunen, vilket
inte överensstämmer med verkligheten, l riktlinjerna avseende synpunktshanteringen
anges vidare en koppling till de servicedeklarationer som kommunen hade under
perioden 2009-2020, men där kommunstyrelsen beslutat att avskaffa dem under 2020.
Detta då de inte levde upp till de intentioner som fastställdes vid införandet av dem.

3.1.3

Övergripande verksamhetsplan samt sektorsspecifika mål och planer
Inom ramen för granskningen har vi efterfrågat eventuella nämnds-/sektorsspecifika
styrdokument som berör tillgänglighet och service. Detta saknas dock i samtliga
nämnder och sektorer. Vidare har vi tagit del av den övergripande verksamhetsplanen

för kommunen samt nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Vi har
även tagit del av uppföljning i form av delårsbokslut och uppföljning av interkontrollplan
för respektive nämnd. Vi har noterat att det endast är i ett fåtal planer som tillgänglighet
och service berörs.

l kommunstyrelsens verksamhetsplan finns det mål som knyter an till området, vilket
förklaras av att kommunikationsenheten och kontaktcenterenheten är en det av sektor

kommunstyrelsen, l enhetsplanen för kontaktcenter finns ett tydligt fokus på

tillgänglighet, service och bemötande. Ett av enhetens mål som har direkt bäring på
detta är:
• Vi ska möta människors olika behov på ett lösningsorienteratoch hållbart sätt
med det tydliga målet att göra det lättare att leva och verka i Ale.

För detta mål finns mått och aktiviteter framtagna och uppföljning sker avseende
servicenivå,

andel besvarade samtal och andel avslutade ärenden4. Det finns också

en

beskrivning om hur aktiviteterna ska genomföras/målet ska uppnås samt önskad effekt.

Även i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan finns skrivningar med bäring pé
en förbättrad service. Det finns även målsättningar angivna, då framförallt kopplat till
handläggningstider för bygglov, antal beslutade ärenden samt mätvärden för NKI inom
bygg och miljö. Bland annat framgår det av verksamhetsplanen att en översyn under
2020 fori:satt avseende sektorns arbetsprocesser för att få effektivare arbetssätt och

minska ledtiderna från ansökan/förfrågantill beslut/svar. Ett av nämndens mål med
bäring på tillgänglighet och service är:
• Effektiv myndighetsutövning med hög kvalité.

För målet finns en beskrivning om hur de avser att arbeta för att uppnå det. Här anges
att kontinuerliga insiktsmätningarska genomföras under året för att kunna arbeta vidare
med kvalitet och arbetssätt inom miljö- och hälsoskydd, bygglov samt markupplåtelse.

Resultat ska även användas för att arbeta vidare med att skapa en ökad förståelse och
4 Med ett avslutat ärende menas att kunden har lämnat över sin fråga eller sitt ärende till Ale kommun och
själv inte behöver göra något mer. Om kunden behöver kontakta Ale kommun igen är ärendet inte
avslutat/löst.
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kunskap inom förvaltningen för invånare och företagares behov, men också i arbetet

med att informera och öka företagare samt invånares kunskap om lagstiftningen. Detta
mäts genom handläggningstid från komplett bygglovsansökan till beslut samt genom
NKI5 för myndighetsutövning inom bygg och miljö.
l de enheter som vi har ett särskilt fokus på i denna granskning; kontaktcenter,

mottagningsenheten samt bygglovsenheten, uppges det i intervjuer vara ett stort fokus
på tillgänglighetoch service. Det uppges också vara ett område som är uppe för

diskussion och därmed en aktuell fråga som ständigt är på agendan. På en mer

kommunövergripande nivå uppges det dock inte ha varit en fråga som varit i fokus eller
något som lyfts till diskussion. Området benämns inte i övriga nämnders
verksamhetsplaner, utöver ovan nämnda, och finns heller inte med i den av fullmäktige
beslutade verksamhetsplanen för 2020.

l verksamhetsplanen som KF beslutat för 2021 synliggörs området dock på ett tydligare
sätt. "Ett Ale" anges i verksamhetsplanen som en strategisk målsättning. En del av detta
är att alla delar av organisationen ska samverka för att skapa ett så stort mervärde som
möjligt för den enskilde invånaren. Fokusområden som ska följas upp inom ramen för
denna målsättning är bland andra:
• Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet
dygnet runt

• Väl fungerande kommunikation och informationsflöden för/mot Ales invånare

3. 1.4

Service och tillgänglighet i verksamheterna
Som nämnts i tidigare avsnitt finns det endast i viss utsträckning fastställda mål

avseende handläggningstider,svarstider, öppettider etc. De mål som finns är i huvudsak
inom bygglovsenheten som har mål/krav avseende handläggningstid samt för
kontaktcenter där det finns mål avseende servicenivå, andel besvarade samtal samt

andel avslutade ärenden, l övrigt saknas det mål och styrdokument avseende dessa

frågor. Mottagningsgruppen är en enhet som startades upp under 2020 och där

verksamheten var i full drift från och med 1 juni, vilket präglat enhetens arbete under

året. Utöver det övergripande målet om att det ska vara lätt att leva i Ale så har inga
ytterligare mål fastställts för enheten. Trots att det saknas mål och styrdokument i viss
utsträckning finns inarbetade arbetssätt och ramar som verksamheterna förhållersig till
samt att handläggningstider i viss utsträckning är reglerat i speciallagstiftning. Detta
anges nedan.

3. 1. 4. 1

Kontaktvägar
Kontaktcenter

De kanaler som är tillgängliga för kontakt med kontaktcenter är genom telefon, personligt

besök, e-post eller sociala medier6. l dagsläget sker den huvudsakliga kontakten via

telefon, vilket också återspeglas i enhetens bemanningsplanering.

5 Nöjd kund index
6 De kontakter som kontaktcenter ansvarar för i sociala medier är de frågor/kontaktersom tas via

messenger. Övrig information/kommunikationvia sociala medier hanteras av kommunikationsenheten.
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Kontaktcenter hanterar årligen ca 89 500 kontakter, varav 80 % sker via telefon och 20
% via e-post (detta inkluderar även synpunkter och e-tjänster som i dag inkommer vi epost till kontaktcenter). Personliga besök mäts sedan februari 2020 och det har under
mätperioden varit 5 543 besök, varav 64 % utgörs av externa besökare. Kontakter som
sker via sociala medier mäts inte i dagsläget.

Mottagningsenheten (mottagningsgruppen)
De kontaktvägar som är tillgängliga för kontakt med mottagningsenheten är telefon, epost och personligt besök. Anmälan kan även lämnas in på blankett via hemsidan
alternativt skickas per post. Kontakt via telefon kan ske antingen genom kontaktcenter
eller direkt till mottagningsenheten. Därutöver kan kontakt även tas via e-post, fax och
personligt besök. Av de kontakter som tagits via kontaktcenter så har 14 900 samtal

"taggats" som ATO7 under perioden januari till november 2020. Majoriteten av dessa

samtal har angåtts beröra l FÖ (individ- och familjeomsorg). Av den statistik vi tagit del av
har totalt ca 2 400 samtal inkommit till mottagningsenhetens mottagningsgrupp under
samma period.
Bygglovsenheten

De kontaktvägar som är tillgängliga för kontakt med bygglovsenheten är telefon, e-post
och personligt besök. Ansökan om bygglov etc. kan även göras via e-tjänst.
Bygglovsenheten har telefontid tre dagar i veckan. Personliga besök kan tas emot när
den sökande så önskar. På grund av rådande situation med Covid-19 har enheten inte
kunnat erbjuda öppet hus eller öppen mottagning under hösten. Bygglovsenheten följer
månadsvis upp antalet inkomna/besvarade samtal. Av den statistik vi tagit del av
framgår att det under november månad inkom totalt ca 380 samtal till enheten. Av

intervju framkommer dock att de inte har möjlighet att besvara alla samtal och att det på
medarbetares initiativ haft kontakt med kontaktcenter i syfte att försöka underlätta och
utveckla servicen.

3. 1. 4. 2

Svarstider och handläggningstider
Kontaktcenter

Kontaktcenter har inte några mål avseende svarstider. De har däremot mål avseende
andel besvarade samtal (90 %) samt andel avslutade ärenden (70 %). Av intervju
framkommer att målnivåerna nås och att om andelen besvarade samtal understiger 90
% så är det en indikator på att kötiderna/svarstiderna är för långa. Vad gäller andel
besvarade samtal så uppges att 80 % av samtalen besvaras inom 120 sekunder. För e-

post anges att svarstiderna ska hållas under 48 timmar. Det är dock inte något som mäts
pé motsvarande sätt som för telefon.

Kontaktcenter har inte några mål avseende handläggningstider.
Mottagningsenheten (motfagningsgruppen)
Mottagningsenheten har inte några mål avseende svarstider. Den statistik vi tagit del av
inom ramen för granskningen visar att antalet samtal ökat konstant under perioden maj7 Där kommunvägledare som mottagit samtalet i systemet angett att ärendet berörde sektor arbete,

trygghet och omsorg.
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november. Antalet besvarade samtal har dock inte ökat i samma omfattning utan håller

sig på liknande nivåer varje månad. Det gör att andelen besvarade samtal minskat från
78 % i maj (75 % i juni) till 40 % i november. Medelkötiden uppgår till 56 sekunder.
Samtalsstatistiken omfattar även de samtal som inkommer efter kontorstid (kvällar och

helger), vilket får påverkan på såväl antal inkomna samtal som antal besvarade samtal.
De samtal som inkommer efter kontorstid kategoriseras som ej besvarade samtal. Det

går dock inte att utläsa ur statistiken när under dagen samtalen inkommit. Enheten har
inte analyserat statistiken och det går därmed inte att uttala sig huruvida den är
rättvisande eller inte, och vad som i så fall orsakar eventuella felaktigheter.

Vad gäller handläggnings-Yutredningstider så är dessa lagstadgade för
mottagningsenhetens verksamhet. Socialtjänstlagens 11 kapitel reglerar hur

handläggningen av ärenden ska ske. Här framgår bland annat i 1 a §attnär en anmälan

inkommer som rör barn och unga så ska socialnämnden genast göra en akut

skyddsbedömning. Därefter ska beslut om att inleda, eller inte inleda, en utredning fattas
inom 14 dagar efter att anmälan inkommit, om det inte finns synnerliga skäl. l 1 1 kap. 3 §
anges vidare att utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom 4
månader8. För ytterligare information om vad som sägs avseende handläggning av
ärenden hänvisas till aktuell lagtext. Av intervju så finns det ingen anledning att bryta ner
eller konkretisera det som anges i lagtexten utan det är det som de förhåller sig till i sitt
arbete. Av intervju framkommer att verksamheten håller de tidsramar som anges i
socialtjänstlagen (där så är tillämpligt).
Bygglovsenheten

Bygglovsenheten har inte några mål avseende svarstider men följer dock upp antalet

inkomna/besvarade samtal månadsvis. Av den statistik vi tagit del av för november
månad 2020 framgår det att 49 % av de inkomna samtalen besvarades.

Vad som gäller för handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked är reglerat i
plan- och bygglagen (9 kap. 20-29 §§). Här regleras bland annat handläggningstiden.

Här anges att byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked
skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio
veckor från den dag ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare

underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ. Om nämnden
inom tre veckor har förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen
från den dag då bristen avhjälptes. Om det är nödvändigt på grund av handläggningen

eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängasen gång
med högst tio veckor.

Av intervjuer så har nämnden som mål att den genomsnittliga handläggningstidenska

uppgå till max 5, 5 veckor. För 2019 var den genomsnittliga handläggningstiden 4 veckor
och vid delårsbokslut 2 2020 uppgick den till 2, 8 veckor. Detta avser handläggningstiden
från komplett bygglovsansökan till beslut. Bygglovsenheten följer även upp

handläggningstidenfrån start till beslut, vilket visar att i ca 80 % av fallen så fattas beslut
inom 10 veckor efter att ansökan inkommit (även om den inte var komplett vid
inlämnandet).

8 Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.
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3. 1.4. 3

Öppettider
Kontaktcenter

Kontaktcenter är öppet för personliga besök och kontakt via telefon mellan kl. 08. 00-

16. 30 (tisdagar är telefontiden förlängd fram till kl. 18. OO9). Information om öppettiderna
finns på hemsidan.
Mottagningsenheten (mottagningsgruppen)

Mottagningsenhetens mottagningsgrupp har öppet mellan kl. 08.00-16.30 måndagar,
onsdagar och torsdagar. Tisdagar är öppettiderna mellan kl. 08. 00-18. 00 och fredagar är

öppettiderna mellan kl. 08.00-15.00. Lunchstängt mellan kl. 12. 00-13.00. Öppettiderna

avser såväl personliga besök som kontakt via telefon. Information om öppettiderna finns

på hemsidan.
Bygglovsenheten

l dagsläget har bygglovsenheten telefontid på måndagar, tisdagar och torsdagar mellan
kl. 09.30-11. 30. Besökstider uppges på hemsidan vara enligt överenskommelse. Av
intervjuer framkommer att det är öppet på kontoret och att det därmed finns möjlighet att
till obokade besök. Information finns på hemsidan.

3. 1.5

Bedömning
Granskningen har visat att det finns ett flertal styrdokument som berör området
tillgänglighet och service. Merparten av dessa dokument bedöms dock inte vara fullt ut

ändamålsenliga och heller inte aktuella. Mot bakgrund av vad som framkommit av
granskningen bedöms inte styrdokumenten vara styrande eller vägledande i

verksamheten. Det pågår dock ett arbete med att ta fram en servicepolicysamt se över
befintliga styrdokument för att säkerställa såväl ändamålsenlighet och aktualitet som att
de får rätt benämning och beslutas i rätt instans (i enlighet med kommunens riktlinjerför
styrdokument). Vi bedömer att det pågående arbetet är positivt för utvecklingen inom
området och att det är av stor vikt att kommunstyrelsen tillser att arbetet färdigställs. För
att säkerställa att styrdokumenten förankras och hålls aktuella i hela organisationen bör
en kommunikationsplan upprättas.

Granskningen har också visat att det i stor utsträckning saknas mål och dokumenterade
rutiner för handläggningstider, svarstider, öppettider etc. Det är endast kontaktcenter och
bygglovsenheten som i sina verksamhets-/enhetsplaner har mål som berör detta.

Därutöver finns det för vissa verksamheter lagkrav som reglerar handläggningstiderför
verksamheten. För de verksamheter som varit fokus för denna granskning finns det
fastställda öppettider, vilka också kommuniceras på hemsidan10. För att säkerställa att
förvaltningarna lever upp till förvaltningslagens krav och intentioner, och att en likvärdig
service erbjuds i hela organisationen, bör dock kommunövergripande riktlinjer tas fram

avseende öppettider, svarstider m. m. Utifrån de övergripande riktlinjerna bör därefter

9Kontaktcenter stänger dock för personliga besök kl 16. 30 även på tisdagar
10 För bygglovsenheten anges att besök sker enligt överenskommelse. Av intervjuer framkommer dock att
möjlighet till besök finns under ordinarie kontorstider.
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respektive nämnd se över om det finns behov att förtydliga/konkretiserariktlinjerna
ytterligare för att säkerställa att de är anpassade för respektive verksamhet.
För att säkerställa att tillgänglighetenupprätthålls även gällande e-post så bör
kontaktcenter följa upp att e-post besvaras inom angiven tid (inom 48 h).

3. 2

Uppföljning och kontroll

3.2. 1

Uppföljning/kontroll av efterlevnad av övergripande styrdokument
Det finns som tidigare nämnt ett flertal övergripande styrdokument som direkt eller
indirekt berör tillgänglighet och service. Merparten är gamla (>10 år) och av intervjuer

framkommer att de i viss utsträckning även är inaktuella och behöver revideras, l

dagsläget sker inte något uppföljning/kontroll av att de styrdokument som vi lyft inom
ramen för denna granskning efterlevs. De styrdokument som är äldre än 10 år uppges
inte heller vara styrande och vägledande i verksamheten.

3. 2. 2

Uppföljning och rapportering av mål
Då det saknas övergripande målsättningar avseende tillgänglighetoch service så sker
det heller inte någon uppföljning inom området. Mål finns dock i viss utsträckning
framtagna på enhetsnivå, för kontaktcenter samt för bygglovsenheten.
Kontaktcenter

Utöver de mål/aktiviteter som finns avseende andel besvarade samtal och andel

avslutade ärenden så har kontaktcenter även angett aktiviteter för att uppnå målet om att
"möta människors olika behov på ett lösningsorienterat och hållbart sätt med det tydliga
målet att göra det lättare att leva och verka i Ale".

De aktiviteter som anges är att de "professionellt, förtroendeingivandeoch snabbt ger
rätt svar till kunden" samt "tillsammans levererar högsta standard som Ales ansikte utåt".
Detta följs upp genom måttet "Servicenivå" med mätetalet betyg 4 av 5 eller 80 procent.
För att kunna följa upp och mäta detta så genomförs se kallade "mystery calls", vid två
tillfällen per år där externa intervjuare ringer in och agerar "medborgare". Inom ramen för
detta ställs frågor ur en frågebank som kommunvägledarna ska kunna besvara, l varje
samtal görs en bedömning av kommunvägledarens engagemang, kompetens,
guidning/styrning och helhetsupplevelsen. Utöver det mäts även svarstid, samtalslängd
och om ärendet blev löst. l den första mätningen som är gjord under 2020 så uppnås

inte målet vad gäller servicenivåtill fullo. Endast bedömningen avseende
kommunvägledarnas engagemang fick medelbetyget 4,0. Övriga parametrar/egenskaper
fick medelbetygen 3, 7 och 3, 8. l den andra mätningen som genomfördes under
november-december 2020 fick samtliga parametrar/egenskaper medelbetyg som
översteg 4,0 (4, 0-4, 2).
Mottagningsenheten (mottagningsgruppen)

Har ej några fastställda mål avseende service och tillgänglighet som mäts/följs upp.
Bygglovsenheten
12
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Bygglovsenheten följer upp handläggningstiden avseende bygglovsansökan, dels från
komplett ansökan till beslut (som är det som även rapporteras tillbaka till nämnd i vid

ordinarie rapporteringstillfällen),dels från att ansökan inkom till beslut. Det sistnämna
rapporteras dock inte till nämnd. Därutöver följs även NKI för myndighetsutövning inom

bygg upp. Målet är 65 % och vid delårsbokslut 2 2020 var utfallet 60 % (för både
privatpersoner och företag) respektive 58 % (NKI Företag). Av intervjuer framkommer att
detta inte är något som följs upp eller analyseras ytterligare och tigger därmed inte till

grund för beslut eller utvecklingsarbete inom området.

3.2.3

Övriga iakttagelser avseende uppföljnings- och utvecklingsarbete
Kontaktcenter

Utöver de mål som nämnts tidigare så har kontaktcenter ett mål i enhetsplanen för 2020
om att föra en "strategisk dialog med kontaktcenters beställare med målet att göra det

lättare att leva och verka i Ale". Den aktivitet som är kopplad till målet är att tydliggöra
beställarnas och kontaktcenters roller. Här lyfter enheten fram att de genom en
regelbunden dialog med verksamheternas beställare och kontaktpersoner kan utbyta
erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheterna. Vidare uppges att de uppdrag
som kontaktcenter utför för sektorernas räkning kontinuerligt behöver ses över och

utvärderas samt att rutiner för uppföljning och kvalitetssäkring behöver tas fram och
förankras i sektorernas verksamheter. Av intervju framkommer att detta arbete inte har
kunnat genomföras under 2020 med avseende på rådande situation, som dels inneburit

en omställning och anpassning för verksamheterna i olika utsträckning, dels påverkat
arbetsbelastningen i viss utsträckning.
För att säkerställa ett gott bemötande i samtalet med den som kontaktar kommunen
arbetar enheten med samtalsstyrning. Det kan ses som en guide/vägledning för hur
kommunvägledaren aktivt styr och hanterar samtalet med service och bemötande i

fokus. Av intervju har framkommit att alla kommunvägledare under året också genomgått
en kommunvägledarutbildning, där stort fokus är på frågor som service och bemötande.
Vidare arbetar enheten med medlyssning för att kunna lära av varandra och på se sätt
utveckla och förbättra verksamheten.

Mottagningsenheten (mottagningsgruppen)
Som tidigare nämnt är mottagningsenheten en verksamhet som startats upp under året,

och var i full drift fr o m 1 juni 2020. Av intervju så framkommer att enhetens uppdrag
inte var fastlagt när beslut togs om organisationsförändringen.Uppdraget har under året
formulerats och verkställts i form av det som nu är mottagningsenheten. Att forma och
utveckla enhetens uppdrag har därmed präglat verksamheten under året. Av intervju

framkommer att det inte finns ett uttalat uppdrag kring service och tillgänglighet. Det
uppges dock vara en självklarhet att arbeta och lyfta dessa frågor, och bemötande-frågor
utgör en stor del av deras arbete. Likaså är frågan om bemötande en stor del av de

utbildningsinsatsersom genomförs, då det är viktigt att kunna bemöta klienter och andra
personer på rätt sätt.
Bygglovsenheten
Inom bygglovsenheten uppges att det pågår ett arbete för att se över informationen på
hemsidan. Detta för att bland annat underlätta för de sökande att hitta information om
13
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vad en ansökan ska innehålla och vilka krav som ställs. Det är numera också möjligt att
ansöka om bygglov digitalt via e-tjänst. Detta säkerställer (i högre utsträckning) att

ansökan innehållerden information som krävs. Vidare uppges under intervju att
medarbetarna är lösningsfokuserade i väldigt hög utsträckning och ofta har möten med
de sökande för att hitta lösningar på eventuella problem eller svårigheter kopplade till
ansökan. Av intervju så framkommer att alla medarbetare på sektorn under året
genomgått en utbildning i kommunikation och bemötande.

3.2.4

Bedömning
Då det saknas mål och styrdokument på övergripande nivå så medför det att det även
på övergripande nivå saknas uppföljning och kontroller inom området.
Samhällsbyggnadsnämnden erhåller uppföljning avseende handläggningstiderför
bygglov samt avseende NKI. Den uppföljning och interna kontroll som sker

av/återrapporteras till ansvariga nämnder i övrigt bedöms dock inte vara tillräcklig.
Granskningen har visat att det finns ett tydligt fokus pé service och tillgänglighet i för
granskningen aktuella verksamheter. Inom dessa verksamheter bedömer vi att det sker
ett kontinuerligt arbete för att säkerställa en god tillgänglighet och en god servicenivå.

Inom kontaktcenter bedömer vi att det finns ett strukturerat arbete kring utveckling och
uppföljning, som ger goda förutsättningar för ett fortsatt förbättringsarbete. För

mottagningsenheten och bygglovsenheten bedömer vi att utvecklingsarbetet kan
förbättras, genom analyser och åtgärdsplaner utifrån dessa (avseende bland annat
svarstider och NKI etc. ). Kontaktcenter bör följa upp att e-post besvaras inom angiven tid

(inom 48 h).för att säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även gällande e-post.

4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och
nämnderna inte fullt ut bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande
tillgänglighet och service mot allmänheten.
Den formella styrningen bedöms inte vara tillräcklig då det i stor utsträckning saknas

aktuella och ändamålsenliga styrdokument avseende tillgänglighetoch service. Det
saknas också mål avseende handläggningstider, svarstider, öppettider etc. på en
övergripande nivå i kommunen. Ett arbete pågår dock för att ta fram nya styrdokument
och revidera befintliga för att säkerställa en tillräcklig formell styrning. l
verksamhetsplanen som KF beslutat för 2021 synliggörs området också på ett tydligare
sätt. Den uppföljning och kontroll som görs av, och återrapporteras till, styrelse och
nämnder bedöms inte heller vara tillräcklig. Detta bedöms ha en stark koppling till

avsaknaden av aktuella styrdokument och mål inom området.
Granskningen har dock visat att det på operativ nivå bedrivs ett löpande arbete för att

såväl upprätthålla som utveckla en god tillgänglighet och servicenivå gentemot
allmänheten. Genom kommunens kontaktcenter säkerställs att allmänheten kan komma

i kontakt med kommunen i en omfattning som motsvarar förvaltningslagens intentioner

För att säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även gällande e-post så bör dock
kontaktcenter följa upp att e-post besvaras inom angiven tid (inom 48 h).
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Utvecklingsarbetet kan också förbättras inom vissa verksamheter genom att bedriva det

på ett mer strukturerat och systematiskt sätt.
Då det inte sker någon uppföljning eller kontroll på kommunövergripande nivå avseende
tillgänglighet och service går det inte att bedöma huruvida styrelse och nämnder lever

upp till förvaltningslagens intentioner kring service och tillgänglighet, utöver de kontakter
som tas via kontaktcenter.

4. 1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda
nämnder att:

Säkerställa att arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument

inom området färdigställs och förankras i hela organisationen
Tillse att en kommunikationsplan upprättas för att säkerställa att framtida gällande
styrdokument förankras och hålls aktuella i hela organisationen
Tillse att kommunövergripande riktlinjer tas fram avseende öppettider, svarstider

etc. för att säkerställa att förvaltningarna lever upp till förvaltningslagens krav och
intentioner, och att en likvärdig service erbjuds i hela organisationen

Utifrån framtida gällande styrdokument systematiskt följa upp hur väl styrelsen
och nämndernas verksamheter lever upp till förvaltningslagens intentioner kring
service och tillgänglighet.
Säkerställa att mål- och mätvärden analyseras och utgör grund för det fortsatta
förbättringsarbetet i verksamheten.

Säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även i de kontakter som sker via epost.

Datum som ovan

KPMG AB

Liz Gärd
Liz Gärd
Certifierad kommunal revisor

h^^ifv ikstti
Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat pé det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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KS.2020.490
2021-02-23
Carin Kling, kontaktcenterchef
Synpunkter från kontaktcenter med anledning av revisorernas rekommendationer utifrån
granskningen av kommunens arbete med tillgänglighet och service till kommunens invånare
1) Säkerställa att arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument inom
området färdigställs och förankras i hela organisationen
Kommentar: För att kunna ge en så enhetlig service som möjligt till aleborna håller
kontaktcenter med om att den kommunövergripande riktlinjer för tillgänglighet och bemötande
från 2006 behöver revideras och kompletteras. Kontaktcenter har deltagit i arbete med att ta
fram ett förslag till ny policy för bemötande, tillgänglighet och kommunikation. Planen är att
den ska skickas på intern remiss under mars och förhoppningsvis behandlas i kommunstyrelsen
i maj samt kommunfullmäktige i augusti.
2) Tillse att en kommunikationsplan upprättas för att säkerställa att framtida gällande
styrdokument förankras och hålls aktuella i hela organisationen.
3) Tillse att kommunövergripande riktlinjer tas fram avseende öppettider, svarstider etc. för
att säkerställa att förvaltningarna lever upp till förvaltningslagens krav och intentioner,
och att en likvärdig service erbjuds i hela organisationen.
Kommentar: Den nya policyn för bemötande, tillgänglighet och kommunikation är tänkt att
kompletteras med riktlinjer avseende öppettider, svarstider, bemötande, klarspråk och mallar.
Här är det viktigt att förankra och skapa en förståelse för riktlinjerna ute i de olika
verksamheterna, lyfta nyttan de kan bidra till samt även hjälpa till med att ta fram lokala mål.
4) Utifrån framtida gällande styrdokument systematiskt följa upp hur väl styrelsen och
nämndernas verksamheter lever upp till förvaltningslagens intentioner kring service och
tillgänglighet.
Kommentar: När riktlinjerna är förankrade i de olika verksamheterna och lokala mål är satta ges
även förutsättningar att följa upp servicen och tillgängligheten.
Kontaktcenter arbetar aktivt med att ge ett gott bemötande genom arbetssättet servicecirkeln
som fokuserar på samtalsstyrning. Arbetssättet skulle kunna användas av fler verksamheter och
kontaktcenter skulle kunna bidra med sina erfarenheter.
Servicecirkeln ger även en möjlighet till systematiks uppföljning genom bland annat Mystery
Calls för att på ett objektivt sätt följa upp bemötandet. Liknande undersökningar skulle kunna
göras av kontaktcenter för att följa upp bemötandet i verksamheterna.
Genom telefonisystemet kan tillgängligheten följas upp genom att ta fram statistik på andelen
besvarade samtal.
En möjlighet att direkt fånga alebornas upplevelse av service och tillgänglighet är att i samband
med avslutade ärenden eller samtal skicka ut frågor som aleborna får besvara eller att ha
fokusgrupper för att fånga alebornas förväntningar och upplevelse av service och tillgänglighet.
På samma sätt kan även vår webbplats ale.se utvärderas utifrån både tillgänglighet och innehåll.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5) Säkerställa att mål- och mätvärden analyseras och utgör grund för det fortsatta
förbättringsarbetet i verksamheten.
Här kan kontaktcenter bidra genom den kategorisering som görs på inkomna telefonsamtal men
också genom att vara ett stöd i analysen och tolkningen av mätvärdena.
6) Säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även i de kontakter som sker via epost.
Kontaktcenter hanterar e-post med frågor som rör kommunens verksamhet. Dessa frågor ska
besvaras av kontaktcenter inom 48 timmar, antingen med ett svar direkt till kund eller
information om att ärendet skickats vidare till en annan verksamhet. I dagsläget följs inte
kontaktcenters svarstid via e-post upp. Kontaktcenter kommer under året att tillse att tiden det
tar för kontaktcenter att besvara alebornas frågor via e-post följs upp.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2020.490
Datum: 2021-04-27

Revisorerna

Yttrande - Granskning av kommunens arbete med tillgänglighet
och service
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har initierat förevarande granskning med syftet att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa
tillfredställande tillgänglighet och service mot allmänheten. I granskningen har särskilt fokus
lagts på kontaktcenter, bygglovsenheten samt mottagningsenheten.
Utgångspunkten för granskningen är bestämmelserna 6-7 §§ i förvaltningslagen som reglerar
myndigheternas serviceskyldighet samt tillgänglighet. Vidare bestämmelsen i 6 kap. 6 §
kommunallagen som anger att nämnderna har ett allmänt verksamhetsuppdrag. Den avslutande
utgångspunkten är kommunala styrdokument på området.
Kommunstyrelsens kommentarer till granskningsfrågorna
Fyra granskningsfrågor har utgjort basen för granskningsrapporten:
- Finns aktuella och ändamålsenliga riktlinjer för service och tillgänglighet?
Kommunstyrelsen delar revisorernas bedömning att sådana styrdokument saknas, är utdaterade
eller okända i organisationen. Det är naturligtvis en grund för att kommunen inte bedriver ett
tillräckligt arbete med nämnda frågor samtidigt som de olika djupgranskade enheterna i vissa
delar visat på ett arbete med frågorna. Erforderliga styrdokument på området är under berdning
och planseras antas under innevarande år.
- Finns mål för handläggningstider, svarstider, öppettider etc?
Kommunstyrelsen konstaterar att sådana utpekade mål inte finns beslutade
kommungemensamt. I den kommande policyn för kommunikation, service och bemötande
kommer målsättningar på området hanteras.
- Genomförs uppföljning på området och säkerställs en tillräcklig kontroll av utveckling?
Uppföljning till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker i ordinarie
processer såsom årsredovisning. Någon strukturerad uppföljning avseende just service och
tillgänglighet sker ej.
- Lever nämnderna upp till förvaltningslagens intentioner kring service och tillgänglighet?
Revisorerna har konstaterat att det är svårt att bedöma frågan utifrån att någon strukturerad
uppföljning inte sker. Kommunstyrelsen delar bedömningen och kan tillägga att i den nyligen
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genomförda kommunkompassen framgår att kommunen har såväl styrkor som svagheter på
området och att kommunen i poängsättningen ligger marginellt under snittet i riket vad gäller
kategorin brukarens fokus.
Kommunstyrelsens kommentarer till rekommendationerna
Revisorerna avger följande rekommendationer utifrån granskningen:
- Säkerställa att arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga styrdokument inom området
färdigställs och förankras i hela organisationen.
Kommunstyrelsen instämmer i rekommendationen. Arbete pågår med styrdokumenten och
dessa beräknas antas och implementeras senast till årsskiftet 2021/22.
- Tillse att en kommunikationsplan upprättas för att säkerställa att framtida gällande
styrdokument förankras och hålls aktuella i hela organisationen.
Kommunstyrelsen instämmer i vikten av att styrdokumenten är förankrade i organisationen
samt att dessa hålls ajour, så att de upplevs relevanta i verksamheten. Implementeringen av
styrdokumenten, alltså att omvandla dem till konkret handling i förvaltningen, är mycket viktig
och där finns utrymme för förbättringar. Styrdokument är ett uttryck för kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens eller nämndernas vilja och deras sätt att påverka handlingssätten i
förvaltningen. Arbete pågår med olika former av utveckling av styrningen av verksamheten.
Huruvida upprättande av en kommunikationsplan för styrdokument är rätt väg att gå för att nå
framgång låter kommunstyrelsen vara osagt.
- Tillse att kommunövergripande riktlinjer tas fram avseende öppettider, svarstider etc. för att
säkerställa att förvaltningarna lever upp till förvaltningslagens krav och intentioner, och att en
likvärdig service erbjuds i hela organisationen.
Kommunstyrelsen delar rekommendationen och i ovan nämnda styrdokument kommer frågorna
hanteras. Servicen behöver dock per definition inte vara likvärdig i hela organisationen, inom
vissa områden kan det vara så att ambitionerna är att erbjuda service som går utöver
förvaltningslagens krav och intentioner.
- Utifrån framtida gällande styrdokument systematiskt följa upp hur väl styrelsen och
nämndernas verksamheter lever upp till förvaltningslagens intentioner kring service och
tillgänglighet.
Vikten av ett ständigt utvecklingsarbete finns oavsett skäl, verksamheten måste alltid utvecklas
utifrån förändrade krav och förväntningar. Uppföljningen av efterlevnaden av
förvaltningslagens krav föreslås hanteras inom ordinarie former för uppföljning.
- Säkerställa att mål- och mätvärden analyseras och utgör grund för det fortsatta
förbättringsarbetet i verksamheten.
Sker inom ramen för utvecklingsarbetet och hanteras inom styrsystemet, där respektive chef har
ansvaret för verksamhetens kvalitet och utveckling.
- Säkerställa att tillgängligheten upprätthålls även i de kontakter som sker via epost.
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Kontaktcenter kommer under året följa upp tillgängligheten i e-postkommunikationen. Utifrån
vad den uppföljningen ger vid handen kommer kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att
säkerställa att kommuninvånare och andra får den servicegrad som de har rätt till.
Slutsatser
Kommunstyrelsen instämmer i stort med revisorernas rekommendationer. Granskningen har
visat att det saknas såväl kommungemensamma målsättningar som styrdokument och rutiner
för att hantera lagstiftningens, och kommuninvånarnas, krav på service och tillgänglighet.
En rad nya styrdokument inom området kommer enligt plan att beslutas och implementeras
under innevarande år, bland annat en ny policy med tillhörande riktlinjer inom kommunikation,
service och bemötande samt nya riktlinjer och arbetssätt för synpunktshantering. Gemensamma
ärendehanteringsprocesser för samtliga nämnder tas fram steg för steg.
Utifrån ovan nämnda undersökning, kommunkompassen, kommer flera möjliga åtgärder som
anknyter till förevarande område att analyseras och beslutas.

Erik Bergman
Kanslichef
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-HR.2021.172
Datum: 2021-04-27
HR-specialist Maria Eliasson
Kommunstyrelsen

Återrapportering kring revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteutlåtandet som svar till revisorerna samt att beakta
rekommendationerna.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Ale kommuns revisorer granskat hur kommunstyrelsen styr och
följer upp att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna
styrdokument.
Utifrån sin bedömning rekommenderas kommunstyrelsen att vidta vissa åtgärder för att
förbättra och säkerställa arbetsmiljöarbetet, bland annat genom att förtydliga
ansvarsfördelning, ta fram mål och handlingsplaner samt säkerställa arbetsmiljökompetens
och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Revisorernas rekommendationer beaktas och säkerställs i samband med Ale kommuns
pågående arbete med att utveckla och förbättra olika styrdokument kopplade till systematiskt
arbetsmilöjarbete, med syfte att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
och för att säkerställa att Ale kommun lever upp till arbetsmiljölagens och föreskrifternas
krav.

Malin Olsson

Maria Eliasson

HR-chef

HR-specialist

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Granskningsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete (KPMG arbetsmiljö)

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(5)

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Handläggaren
För kännedom:

HR-chef
Ärendet
KPMG har på uppdrag av Ale kommuns revisorer granskat hur kommunstyrelsen styr och
följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna styrdokument.
Utifrån sin bedömning och slutsats rekommenderar de kommunstyrelsen att:
1.

Ta initiativ till att nämndernas ansvar för arbetsmiljöarbetet förtydligas och hur detta
ansvar står i förhållande till kommunstyrelsens ansvar.

2.

Ta fram mål för arbetsmiljön med tillhörande handlingsplaner.

3.

Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i samband med
årsredovisningen samt formulera vad som ska ingå i uppföljningen.

4.

Inventera och dokumentera vilken utbildning cheferna har i arbetsmiljöfrågorna.

5.

Besluta och dokumentera vilka krav som ska ställas på kompetens innan en chef
erhåller ansvar för arbetsmiljöuppgifterna.

6.

Ta fram en rutin för att dokumentera vilka arbetsmiljöutbildningar cheferna genomgår.

Här följer en beskrivning var och på vilket sätt rekommmendationerna kommer att beaktas i
de olika styrdokumenten som håller på att tas fram.
1.

I den nyligen antagna (2021-03-16) riktlinjen för systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM) beskrivs arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Det framgår en tydlig
ansvarsfördelning mellan nämnder och kommunstyrelsen.
"Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar
viktiga principiella beslut för kommunen. Det innebär även att kommunfullmäktige
har ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågorna i verksamheten.
Kommunfullmäktige utser nämnder som ska ansvara för olika verksamheter. Med
verksamhetsansvaret följer även arbetsmiljöansvar.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för samordning av arbetsmiljöarbetet
inom Ale kommun. I detta ingår att fastställa riktlinjer för det systematiska
arbetsmiljöarbetet, samt besluta om övergripande planer och organisatoriska
åtgärder.
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Övriga nämnder ska beakta arbetsmiljöfrågorna i samtliga beslut och budgetera
nödvändiga ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en långsiktigt
hållbar arbetsmiljö."
2.

I riktlinjen för SAM finns de övergripande målen för arbetsmiljön angivna.
"Det övergripande målet är därför en arbetsmiljö som är stimulerande och
utvecklande, och som präglas av omtanke, tillit, delaktighet och arbetsglädje, där det
finns goda villkor och förutsättningar att tillsammans bedriva verksamhet på ett
långsiktigt, hållbart sätt."
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
(AFS 2015:4) ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. En handlingsplan för OSA, på organisatorisk nivå, kommer beskriva
målen för densamma samt hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån OSA ska
bedrivas på olika nivåer i organisationen, helt i enlighet med AFS 2015:4. På
arbetsplatsen kommer mål och handlingsplan för att tas fram i smaverkan, med fokus
både på frisk- och riskfaktorer.

3.

Enligt riktlinjen för SAM ska en årlig uppföljning av SAM göras på alla nivåer i
organisationen. Uppföljningen genomförs och dokumenteras med stöd av en
checklista i Stratsys. Checklistan utgår från de olika kraven i Arbetsmiljöverkets
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
"För att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras och
genomförs på ett framgångsrikt sätt, följer vi årligen upp det på alla nivåer i
organisationen. Utifrån uppföljningen upprättar vi en handlingsplan med nödvändiga
åtgärder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)."
Uppföljningen gjordes för första gången 2020, och den ligger till grund för det
pågående utvecklings- och förbättringsarbetet. Rutiner ska tas fram som beskriver
processen på olika nivåer i organisationen.

4.

En inventering av chefernas kunskap inom arbetsmiljöområdet kommer att
genomföras av HR, under våren 2021. I den årliga uppföljningen av SAM följs frågan
om chefer och skyddsombud har tillräcklig kompetens inom arbetsmiljöområdet sedan
regelbundet upp.

5.

I riktlinjen för SAM framgår följande:
"Den som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ha de resurser, befogenheter, kunskaper
och kompetens som krävs för att bedriva ett väl fungerande systematiskt
arbetsmiljöarbete. Den som fördelar uppgifter har också ett ansvarar att kontinuerligt
följa upp och säkerställa detta."
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Rutiner för kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet kommer att tas fram,
som bland annat beskriver hur arbetsgivaren säkerställer att chefer och skyddsombud
har tillräcklig kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet. Där kommer även
framgå vilken kompetens en chef minst behöver ha för att få arbetsmiljöuppgifter
fördelade till sig. Förslaget är att chefen ska ha genomgått en grundutbildning i
arbetsmiljö, motsvarande den Ale kommun erbjuder, alternativt ha motsvarande
kompetens utifrån minst fem års erfarenhet av chefsrollen där arbetsmiljöuppgifter
ingått.
6.

Rutiner för kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet kommer att tas fram.
Där kommer det att framgå var och hur arbetsgivaren ska dokumentera vilka
arbetsmiljöutbildningar cheferna genomgår.

Ekonomisk bedömning
Att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete är en investering vars syfte är att minska
sjukfrånvaro, minimera arbetsskador och möjliggöra rekrytering samt att behålla medarbetare.
Kostnaderna består av tid för medarbetare och chefer samt utbildning. Det administrativa
arbetet behöver balanseras med genomförandet så att befintliga resurser används på ett
relevant sätt.
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
Nya styrdokument behöver tas fram för att leva upp till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift
om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Med anledning av detta kommer en
handlingplan med tillhörande mål och rutiner tas fram, som anger hur arbetsgivaren, på alla
nivåer i organisationen, ska arbeta för att säkerställa en god organisatorisk och social
arbetsmiljö.
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) anges att en
uppföljning av SAM ska göras årligen. För att förtydliga processen kommer en rutin tas fram
som beskriver hur det ska genomföras på alla nivåer i organisationen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

5(5)

Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
HR-avdelningen som, enligt riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete, har ansvar för att
utveckla och samordna det övergripande arbetsmiljöarbetet, kommer i det pågående
utvecklingsarbetet att ta fram föreslagna styrdokument och kompetenskartläggning och
implementera dem i organisationen. Nämnda styrdokument ingår som delar av ett större
utvecklingsarbetet, som beräknas vara färdigt, i alla delar, vid halvårsskiftet.
Förvaltningens bedömning
Revisorernas rekommendationer, och det föreslagna sättet att omhänderta dem på
(tillsammans med övriga utvecklingsdelar inom SAM), bidrar på ett bra sätt till ett
framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete som också säkerställer att vi lever upp till
arbetsmiljölagens och föreskrifternas krav.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.69
Datum: 2021-03-10
William Först Säkerhetschef
Marie Källvik Nilsson utvecklingsledare
Kommunstyrelsen

Uppsättning av kamera vid resecentrum i Älvängen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att sätta upp en kamera vid resecentrum i
Älvängen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 30 januari 2017 beslutat att bifalla en motion gällande
kameraövervakning omkring pendelstationerna i Ale kommun (KS. 2016.187).
Sedan motionen antogs i kommunfullmäktige har Västtrafik satt upp kameror på samtliga
resecentra i Ale kommun.
Ale kommun skickade in en ansökan till Datainspektionen i september 2019 för uppsättning av
kamera i anslutning till Älvängens resecentrum.
Datainspektionen beslutade i september 2020 att skriva av ärendet utan vidare handläggning då
det sedan den 1 augusti 2020 inte krävs tillstånd för att sätta upp kameror i ett stationsområde
om syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt
förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet så är
bevakningen inte längre tillståndspliktig.
Nyligen antog kommunfullmäktige ett program för trygghet och säkerhet 2021-2024.
Ett av målen för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är att öka
invånarnas upplevda trygghet samt minska utsattheten för brott.
Som en del i strategin för att uppnå målet ingår att se över kommunens övergripande behov av
kameror.
Det aktuella området påvisar inte ett ökat antal anmälda händelser hos polisen och bedöms av
kommunens säkerhetssamordnare inte som otryggt i jämförelse med andra områden i
kommunen. Vilken effekt som Västtrafiks uppsatta kameror har haft för påverkan inom det
utpekade området är oklart.
Erik Bergman

William Försth

Kanslichef

Säkerhetschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-10
Karta över område 2021-03-10
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Säkerhetschef William Försth, kommunstyrelsen
Samordnare Dzemal Sabovic Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention
För kännedom:

Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 30 januari 2017 beslutat att bifalla en motion gällande
kameraövervakning omkring pendelstationerna i Ale kommun. (Dnr KS. 2016.187)
Sedan motionen antogs i kommunfullmäktige har västtrafik satt upp kameror på samtliga
resecentra i Ale kommun.
Ale kommun skickade in en ansökan till Datainspektionen i september 2019 för uppsättning av
kamera på ett område i anslutning till Älvängens resecentrum.
För att kameran skall kunna täcka in område krävs uppsättning på resecentrums fasad.
Behov av nätverk behöver tillgodoses via samma fastighet och båda åtgärderna förutsätter
tillstånd från fastighetsägaren Västfastigheter.
Datainspektionen beslutade i september 2020 att skriva av ärendet utan vidare handläggning då
det sedan den 1 augusti 2020 inte krävs tillstånd för att sätta upp kameror i ett stationsområde
om syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt
förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet så är
bevakningen inte längre tillståndspliktig.
Det aktuella området påvisar inte ett ökat antal anmälda händelser hos polisen och bedöms av
kommunens säkerhetssamordnare inte som otryggt i jämförelse med andra områden i
kommunen. Vilken effekt som Västtrafiks uppsatta kameror har haft för påverkan inom det
utpekade området är oklart.
Ekonomisk bedömning
Beräknad kostnad för installation av kamera är ca 20 000 kr.
Kostnadsberäkningen baseras på att nätverk kan tas från närliggande byggnad som tillhör
Västfastigheter.
Dataskyddsförordningens krav innebär även en viss kostnad för förvaltningen i form av
personalresurser för hantering av det inspelade materialet.
Kostnaden för personal har inte beräknats.
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Invånarperspektivet
Nyligen antog kommunfullmäktige ett program för trygghet och säkerhet 2021-2024.
Ett av målen för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är att öka
invånarnas upplevda trygghet samt minska utsattheten för brott. Som en del i strategin för att
uppnå målet ingår att se över kommunens övergripande behov av kameror.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) krävs enligt §7 tillstånd för kamerabevakning av en
plats dit allmänheten har tillträde krävs, om bevakningen ska bedrivas av en myndighet.
Dock skall tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av sådan bevakning väger tyngre än
den enskildes intresse av att inte bli bevakad om bevakningen behövs för att förebygga,
förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna
av sådana störningar (§ 8 p.2)
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Nyttjandet av kamerabevakning spretar inom organisationen.
Ingen beslutad standard finns och det föreligger oklara ansvarsförhållande till de genomförda
investeringarna som redan genomförts Samverkan inom dessa frågor ingår som en del i
framtida strategiska utvecklingsarbetet inom förvaltningen.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att sätta upp en kamera vid resecentrum i
Älvängen.
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Information om bevakning med kamera
Kamerabevakning; tillstånd eller inte
Privata aktörer, som inte utför en uppgift av
allmänt intresse, behöver inte tillstånd för
att kamerabevaka.
Myndigheter och andra som utför uppgifter
av allmänt intresse behöver tillstånd för att
kamerabevaka en plats dit allmänheten har
tillträde.
Även om bevakningen inte är tillståndspliktig måste de flesta som fångar identifierbara
personer i bild följa dataskyddsförordningen.
Krav för all bevakning med kamera
Här följer en sammanställning av viktiga
krav som finns i dataskyddsförordningen
och kamerabevakningslagen.
Grundläggande principer
Principerna i dataskyddsförordningen innebär bland annat att de personuppgiftsansvariga
•

måste ha stöd i dataskyddsförordningen
för att få behandla personuppgifter

•

bara får samla in personuppgifter för
specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål

•

inte ska behandla fler personuppgifter
än vad som behövs för ändamålen

•

ser till att personuppgifterna är riktiga

•

raderar personuppgifterna när de inte
längre är nödvändiga för ändamålet

•

skyddar personuppgifterna, till exempel
så att obehöriga inte får tillgång till dem
eller så att de inte förloras eller förstörs

•

ska kunna visa att ni lever upp till dataskyddsförordningen

Rättslig grund
Ni måste veta varför ni bevakar och kunna
koppla bevakningen till en rättslig grund i
dataskyddsförordningen.
För privata aktörer är intresseavvägning den
vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att
ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna
behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen innebär. Ni måste även ha ett berättigat intresse, till exempel i brottsförebyggande syfte.
För myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse som bevakar en plats
dit allmänheten inte har tillträde är den vanligaste rättsliga grunden att behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Den personuppgiftsansvariges skyldigheter
Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa
och visa att personuppgifterna behandlas i
enlighet med dataskyddsförordningen.
Behandling för berättigade ändamål
Personuppgifter som samlats in för ett särskilt ändamål får inte senare behandlas för
andra syften än det ursprungliga.
Informera mera
Det ska vara tydligt att på förhand veta om en
plats är bevakad. Bland annat ska en skylt
sättas upp med tydlig information att platsen
är bevakad samt kontaktuppgifter till er och
ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste
även finnas viss annan information, som kan

framgå till exempel på en webbsida. Spelar ni
in ljud måste detta anges särskilt.
Spara mindre
Personuppgifter får sparas så länge det är
nödvändigt för ändamålet. Bedömningen
görs av den personuppgiftsansvarige.

följer reglerna kan ni behöva betala sanktionsavgifter.
Datainspektionen kan även utfärda varningar, reprimander och förelägga att en viss
behandling ska upphöra. Den registrerade
kan även ha rätt till skadestånd.
Upplysning

Se över säkerheten
Tänk på att skydda personuppgifterna som
ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt raderas eller ändras. Ett begränsat antal personer ska ha tillgång till uppgifterna.
De registrerades rättigheter
Den registrerade ska av den personuppgiftsansvarige få veta sina rättigheter, till exempel
rätten till radering av personuppgifter eller
rätten att framföra klagomål till Datainspektionen.
Krav för kamerabevakning som utförs på
ett sätt som innebär varaktig eller
regelbundet upprepad personbevakning
Förhandla med arbetstagarorganisation
Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats
är skyldiga att först förhandla med en arbetstagarorganisation.
Tystnadsplikt
Den som tar del av informationen som har
inhämtats får inte röja eller utnyttja det som
framkommit om någon enskilds personliga
förhållanden. Skyddas inte materialet från
obehöriga kan det vara fråga om brott mot
tystnadsplikten.
Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och
skadestånd
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för
all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte

Observera att informationsbilagan inte är en
uttömmande uppräkning av de krav som
ställs. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.
För mer information besök vår hemsida:
http://www.datainspektionen.se
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.94
Datum: 2021-03-23
Handläggare Mattias Lundin
Kommunstyrelsen

Gallringsbeslut av nationella prov, terminsbetyg och
kassaverifikationer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
samtliga nationella prov som förvaras i Ales kommunarkiv ska gallras.
samtliga terminsbetyg som förvaras i Ales kommunarkiv ska gallras.
samtliga kassaverifikationer från kommunerna Nödinge, Starrkärr respektive Skepplanda ska
gallras.
Sammanfattning
Allmänna handlingar kräver gallringsbeslut för att kunna gallras (förstöras). På grund av
utrymmesbrist i kommunarkivet och ökade leveranser från bland annat Individ- och
familjeomsorgen behöver utrymme frigöras.
Följande handlingstyper bedöms kunna gallras och frigöra utrymme på cirka 40 hyllmeter.
Nationella prov: I alla tider har man inom Ales skolor levererat nationella prov i svenska till
kommunarkivet. Då efterfrågan på dessa nationella prov är obefintlig föreslår förvaltningen
att alla nationella prov som förvaras i kommunarkivet gallras. Då det inom de så kallade
intensivdatakommunerna, exempelvis Göteborg och Gotland, finns bevarandekrav på
samtliga nationella prov bedömer förvaltningen att det finns ett tillräckligt
forskningsunderlag.
Ett motsvarande gallringsbeslut för nationella prov har tagits i Utbildningsnämnden
(UBN.2020.396). I det gallringsbeslutet sätts gallringsfristen till 5 år efter upprättande. Inga
fler nationella prov kommer därmed levereras till kommunarkivet.
Terminsbetyg: Då erfarenheten visar att efterfrågan från medborgare till största delen rör
slutbetyg bedömer förvaltningen att det är överflödigt att bevara terminsbetyg. Om det skulle
komma en förfrågan om ett terminsbetyg i framtiden går de att återskapa från
betygskatalogerna som bevaras.
Även för terminsbetyg har Utbildningsnämnden tagit ett gallringsbeslut (UBN.2020.396) som
leder till att leveranser av terminsbetyg till kommunarkivet kommer upphöra.
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Kassaverifikationer: I kommunarkivet finns det sammanlagt ca 60 volymer med
kassaverifikationer från de äldre kommunerna Nödinge, Starrkärr och Skepplanda upprättade
under åren 1952 till 1973. På den tiden fanns ingen Kommunal redovisningslag som
klargjorde att dessa verifikationer kunde gallras. Numera står det i Lagen om kommunal
biokföring att räkenskapsinformation, där kassaverifikationer ingår, kan gallras efter 7 år.

Erik Bergman

Mattias Lundin

Kanslichef

Kommunarkivarie

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-23.
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kommunarkivarien
Ärendet
Ärendet rör gallring av handlingar som bedöms sakna bevarandevärde för att möjliggöra
utrymmesbesparing i kommunarkivet.
I Arkivlagens (1990:782) portalparagraf 3 § anges tre syften med att bevara arkiv, rätten att ta
del av allmänna handlingar, behovet av information till rättsskipningen och förvaltningen
samt forskningens behov. Alla dessa syften har tagits i beaktande.
Ekonomisk bedömning
Efter genomförd gallring enligt detta tjänsteutlåtande besparas mycket utrymme i
kommunarkivet och kostnader i samband med nybyggnation av arkivlokaler kan undvikas.
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
I Arkivlagens (1990:782) portalparagraf 3 § anges tre syften med att bevara arkiv, rätten att ta
del av allmänna handlingar, behovet av information till rättsskipningen och förvaltningen
samt forskningens behov. Alla dessa syften har tagits i beaktande.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
När gallringsbeslutet är taget kommer destruering beställas av kommunarkivarien. Densamme
kommer delta vid destrueringen för att säkerställa att den sker på ett sådant att eventuella
personuppgifter eller andra uppgifter inte röjs för allmänheten.
Förvaltningens bedömning
På grund av utrymmesbrist i kommunarkivet och ökade leveranser från bland annat Individoch familjeomsorgen behöver utrymme frigöras.
Handlingstyperna terminsbetyg, nationella prov och kassaverifikaitoner bedöms kunna gallras
för att frigöra utrymme i kommunarkivet.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.93
Datum: 2021-03-23
Handläggare Mattias Lundin
Kommunstyrelsen

Tillämpningsbeslut på generellt gallringsbeslut för gallring efter
skanning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa det generella gallringsbeslutet för gallring efter
skanning för de handlingar som arkiverats i Ale kommuns e-arkiv enligt detta
tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Sedan Ale kommun införde ett e-arkiv 2012 har det löpande skannats in handlingar såsom
slutbetyg från Ale gymnasium och grundskolorna i Ale, pesonalmatriklar och
tidsrapporteringsrapporter för visstidsanställda (T3or). Filerna som blev resultatet av
skanningarna har sedan förts över till e-arkivet. Detta för att möjligggöra tillgängliggörande
till medborgare och tjänstemän i digital form, som e-postmeddelanden eller gränssnitt på
arbetsplatser.
För att fullt ut dra nytta av skanningen vill man ha möjlighet att gallra de papper som
skannats in. Detta kan göras efter att komunstyrelsen tagit ett tillämpningsbelut på det
generella gallringsbeslutet för gallring efter skanning.
De handlingar som undantas från gallring i detta tillämpningsbeslut är sådana som innehåller
bevisvärde såsom underskrivna avtal.
Det är handlingstyperna betyg, personalmatriklar och T3or som omfattas i detta
tillämpningsbeslut.
Vid skanning ska upplösningen 300 dpi användas.
Originalet slängs inte förrän kvalitetskontroll gjorts att den skannade kopian överensstämmer
med originalet och har laddats in i komunens e-arkiv.
Detta tillämpningsbeslut börjar gälla 2021-05-04.

Erik Bergman

Mattias Lundin

Kanslichef

Kommunarkivarie
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-23
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunarkivarien
Ärendet
Ärendet rör gallring av handlingar efter skanning. Genom att gallra pappersversionen av en
handling efter att den skannats och importerats till kommunens e-arkiv kan vi fullt ut dra nytta
av de funktioner ett e-arkiv har. Med detta menas bland annat tillgängliggörande av
handlingar till medborgare och tjänstemän samt utrymmesbesparande då man slipper förvara
papper i arbetsrum eller dylikt.
Ekonomisk bedömning
Om vi kan gallra betyg, personalmatriklar och T3or efter att de skannats bedöms en besparing
kunna ske då vi minskar på leveranserna till det fysiska kommunarkivets lokaler.
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
När tillämpningsbeslutet är taget kommer kommunarkivarien informera de tjänstemän som
utför skanning av betyg, personalmatriklar och T3or att de numera kan gallra
pappersversionerna av sistnämnda handlingstyper.
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Förvaltningens bedömning
Sedan Ale kommun införde ett e-arkiv 2012 har det löpande skannats in handlingar såsom
slutbetyg från Ale gymnasium och grundskolorna i Ale, pesonalmatriklar och
tidsrapporteringsrapporter för visstidsanställda (T3or). Filerna som blev resultatet av
skanningarna har sedan förts över till e-arkivet. Detta för att möjligggöra tillgängliggörande
till medborgare och tjänstemän i digital form, som e-postmeddelanden eller gränssnitt på
arbetsplatser.
För att fullt ut dra nytta av skanningen vill man ha möjlighet att gallra de papper som
skannats in. Detta kan göras efter att komunstyrelsen tagit ett tillämpningsbelut på det
generella gallringsbeslutet för gallring efter skanning.
De handlingar som undantas från gallring i detta tillämpningsbeslut är sådana som innehåller
bevisvärde såsom underskrivna avtal.
Det är handlingstyperna betyg, personalmatriklar och T3or som omfattas i detta
tillämpningsbeslut.
Vid skanning ska upplösningen 300 dpi användas.
Originalet slängs inte förrän kvalitetskontroll gjorts att den skannade kopian överensstämmer
med originalet och har laddats in i komunens e-arkiv.
Detta tillämpningsbeslut börjar gälla 2021-05-04.
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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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1 UPPDRAGSBESKRIVNING
VÄRDERINGSOBJEKTET

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten (del av) Ale Jennylund 1:4 som består av ett
nyproducerat ridhus.

SYFTE

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde vid en försäljning på en
öppen och oreglerad marknad. Objektet värderas utifrån två olika hyresgästsalternativ:
•

Alternativ 1 – Kommunen är hyresgäst med ett hyreskontrakt med minst 10 års löptid,
dock längst 20 år. Hyreslängden har för värderingen förutsatts vara 15 år.

•

Alternativ 2 – Ridklubben är hyresgäst med en realistisk hyrestid för ett sådant kontrakt
samt hyresnivå för en ridklubb. Hyreslängden har för värderingen förutsatts vara 3 år.

Enligt uppdragsgivaren kommer värderingen att användas som underlag vid interna beslut.
UPPDRAGSGIVARE

Ale kommun genom Lars Lindström

VÄRDETIDPUNKT

Februari 2021

ALLMÄNNA VILLKOR

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.
De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. Croisette AB tillika deras dotterbolag,
ikläder

sig

ej

ansvar

för

uppdragsgivaren/fastighetsägaren

oriktiga
lämnade

värdebedömningar
sakuppgifter,

orsakade

som

lagts

av
till

att

av

grund

för

värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.
BESIKTNING

Besiktning utfördes 2021-02-09 av Andreas Joelsson Svenn. Martin Andersson närvarade som
representant för uppdragsgivaren.
Besiktningen är ej av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens
undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken eller 10 kap 3 § Miljöbalken.

VÄRDERINGS-

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren:

UNDERLAG
•

Ritningar

•

Utritad tomtgräns för värderingsobjektet

•

Inhämtade tekniska uppgifter från fastighetsägare vid besiktning

I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret. Av dessa bilagor framgår bland annat lagfaren
ägare,

adressuppgifter,

planförhållanden,

servitut

med

mera,

inteckningar

och

taxeringsuppgifter.
MILJÖBELASTNING

Någon bedömning av omfattning och kostnader för eventuell miljösanering har inte genomförts.
I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av miljöbelastning
(se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).
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2 VÄRDERINGSOBJEKTET
Läge
Värderingsobjektet

(Del av) Jennylund 1:4
är

beläget

inom

Jennylunds

fritidsområde i östra delen av Bohus tätort. Allmänna
kommunikationer finns i form av buss med hållplats på cirka
200 meters avstånd. Större trafikled (E45) finns på cirka 1,5
kilometers avstånd.
Närområdet består i huvudsak av friluftsområde och

Kommun

Ale

Adress

Jennylundsvägen 1, Bohus

Upplåtelseform

Äganderätt

Lagfaren ägare

Ale kommun

Tomtareal

Cirka 8 900 m2

rekreationsytor. Service, såsom dagligvaruhandel, bank,
postservice, skolor och vård finns i centrala Bohus.
Taxeringsuppgifter
Typkod

824 (Förutsätts)

Byggnad

0 SEK

Mark

0 SEK

Värdeår

-
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Tomt
Markarealen för värderingsobjektet kommer enligt skisser
från uppdragsgivaren uppgå till cirka 8 900 kvadratmeter. De
obebyggda delarna av värderingsobjektet utgörs i huvudsak
av kommunikationsytor och ridytor.

Planförutsättningar
Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan (före detta
stadsplan) där planbestämmelser anger område för
fritidsändamål med en högsta byggnadshöjd av 6,0 meter.
Värderingen förutsätter att nödvändiga myndighetslov har
erhållits innan byggnadens uppförande. Byggrätten bedöms
vara fullt utnyttjad.
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Uthyrbar area

Ytfördelning
Lokalslag

Area (m2)

Plan 1 (Klubbhus)

175

Plan 2 (Cafe etc)

190

uppdelas mellan klubbhusytorna (inkluderar bland annat

Manege

1 680

omklädningsrum, personalytor, reception, kontor och

*Biytor (förråd etc)

510

Totalt

2 055

Detaljerade

ritningar

har

tillhandahållits

från

uppdragsgivaren och uppmätning av de olika lokaltypernas
area redovisas i tabellen till höger. Förrådsytor, entréer,
läktare och teknikrum redovisas som biytor. Lokalytorna

pausrum) på plan 1, café-, kök- och konferensytor samt
domartorn på plan 2 och den större manegen.

*Inkluderas ej i totala arean
Den totala uthyrbara arean bedöms uppgå till cirka 2 055
kvadratmeter. Därtill tillkommer biytor om cirka 510
kvadratmeter.

Plan 1

Plan 2
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Byggnadsbeskrivning

Sammanfattande teknisk beskrivning

Byggnadens yttre skick bedöms överlag som mycket gott

Grundläggning

Platta

med

Stomme

Betong/stål

Bjälklag

Trä/betong

skick och installationer bedöms som gott samt har hög

Fasadmaterial

Varierat

standard med hänsyn till användningsområdet.

Fönster

3-glas

Den södra delen av byggnaden utgörs av en större manege

Yttertak

Fibercement

med lutande tak, maximala nockhöjden uppgår enligt

Värmekälla

Bergvärme

Ventilationssystem

FTX (swegon)

Det finns separata entréer för maskiner och hästar. Vid

Hissar

Ja, en

maskinentréen finns även en trappa upp till ett domarrum.

Övrigt

Hcp-ingång, separat
hästentre och maskinentre.
Bevattningssystem i
manegen
Värmekablar i asfalten vid
hästentre

hänsyn

till

dess

nybyggnadsår

och

användningsområde. Fönster, fasad och tak är av god
standard och i mycket gott skick. Även byggnadens inre

uppgift till cirka 11 meter. Manegen är täckt med
sand/grus och har ett bevattningssystem med sex slingor.

Vid utkanterna finns diverse förrådsutrymmen (tex inbyggt
i sargen) samt en läktare. Läktaren utgörs av tre rader och
ytskikten utgörs av oljat specialbeställt trä som enligt
uppgift har hög hållbarhet.
Norra delen av byggnaden utgörs av två plan. Det nedre
planet utgörs i huvudsak av lokaler som är avsedda för
ridklubben och inkluderar bland annat entré, reception,
omklädningsrum, toaletter, personalrum, kontor, rum för
daglig verksamhet samt teknikrum. Ytskikten utgörs i
huvudsak av linoleumgolv och målade väggar samt kakel
och klinkers i våtrum.
Andra planet utgörs av ytor mer avsedda för åskådare och
utgörs av bland annat café, kök och konferensytor. Det
finns även domartorn, wc, förråd, mötesrum och fläktrum.
Vitvarorna i köket är från Siemens och håller hög standard
och köksinredning är från Marbodal. Även här utgörs
ytskikten i huvudsak av linoleumgolv och målade väggar.
Väggarna är justerbara och lokalerna bedöms som flexibla.
Lokalerna har ett modernt brandlarmsystem uppkopplat
mot fiber. Lås- och larmsystemet är även det modernt med
flexibla accesslösningar beroende på behörighetsnivå.
Energiförbrukningen är enligt uppgift låg och stor del av
värmen kan återvinnas.
Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har
bedömts nödvändiga under kalkylperioden.

Croisette Valuation & Analysis Malmö AB
Propellergatan 2, 211 15 Malmö

Croisette Valuation & Analysis Göteborg AB
Vasagatan 43A, 411 37 Göteborg

Croisette Valuation & Analysis Malmö AB
Köpmansgatan 41, 30 232 Halmstad

www.croisette.se

Croisette Valuation & Analysis Stockholm AB
Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Croisette Valuation & Analysis Uppland AB
Björkgatan 79, 753 23 Uppsala

7 (18)
2021-02-26
(del av) Ale Jennylund 1:4

3 GENERELLA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Många trodde och hoppades på att man skulle få återvända till sina arbetsplatser efter sommarledigheterna, men
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fortsatt jobba hemifrån i den mån det går kvarstår. Efter ett avtagande i antal
sjukdomsfall och smittspridning under sommaren, har en andra våg kraftigt ökande noterats under fjärde kvartalet såväl
nationellt som internationellt. Regeringen och regionala myndigheter har därför infört ytterligare skärpta restriktioner och
rekommendationer.
Sveriges BNP-utveckling under våren har varit starkare än utveckling i EU i stort. Under årets första kvartal ökade Sveriges BNP
med 0,1 procent för att sedan minska med 8,6 procent under andra kvartalet. Motsvarande siffror för EU-länderna var -3,2 och
– 11,9. Sveriges tapp under andra kvartal kan stor del förklaras av att tillverknings- och motorfordonsindustrin. Dessa industri
drabbades hårt under våren, både av produktionsstopp och leveransproblematik. Indikatorer från Konjunkturinstitutet visar
dock att i princip samtliga branscher som ingår i Barometerindikatorn visar mindre pessimistiska förväntningar om framtiden
än vad man gjorde under våren. Handeln är den bransch som visar den starkaste upphämtning.
Arbetslösheten uppgick till 9,8 procent i juni, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Det är en ökning med drygt två
procentenheter jämfört med samma månad föregående år och motsvarar omkring 150 000 fler arbetslösa. Det kvarstår dock
fortfarande en viss skillnad till andra arbetslöshetsindikatorer, däribland antalet inskrivna arbetslösa. Flera av de åtgärder som
införts för att mildra effekterna av krisen gör att konsekvenserna på arbetsmarknaden kan mildras något även i
arbetslöshetstalen. En viktig faktor är möjligheten att korttidspermittera anställda för att undvika uppsägningar. I AKU räknas
korttidspermitterade som sysselsatta. Arbetslösheten spås dock öka under hösten. Enligt Svenskt Näringslivs bedömning tros
arbetslösheten nå sin topp kring 12 procent under hösten 2020 och landa på ett snitt kring 9,7 procent för helåret 2020, medan
motsvarande siffra för 2021 hamnar på 10,4 procent.
Fastighetsbranschen straffades hårt på börsen under våren. Många ställde sig frågande till detta då fastigheter i sig inte har
någon direkt exponering mot konsekvenser som följer av Covid, bortsett från rena hotell- och handelsfastigheter. Justeringen
som skedde på börsen kan möjligen ha varit sund, då fastighetsaktier under en längre tid handlats långt över substansvärdet.
Fastighetsaktierna har nu i stort sett hämtat sig och oron bottnade troligtvis i osäkerheten som rådde på finansmarknaden och
i synnerhet på obligationsmarknaden.
Transaktionsvolymen har varit relativt god under våren, med många affärer av större dignitet som avslutades innan sommaren.
Enligt en sammanställning av Datscha har fastighetsaffärer för 113 miljarder genomförts under året, vilket är nivå eller till och
med över 2019 då den totala transaktionsvolymen landade strax över 200 miljarder.
De större fastighetsbolagen har överlag sunda balansräkningar och är långsiktiga i sina verksamheter, vilket innebär att
investerings- och betalningsviljan är fortsatt god. Bankerna var dock snabba med att strama åt finansieringen, i synnerhet
gällande belåningsgrader, vilket gör att fastighetsbolag med finansieringsbehov från banker har det något tuffare att få
finansiering på de villkor de är vana vid.
Nyproducerade kontorsfastigheter belägna i, eller med närhet till, centrum bedöms ha haft stort intresse på marknaden de
senaste åren. Priserna har stigit och direktavkastningskraven har pressats nedåt. Den stora nyproduktionen av moderna
kontorslokaler i bra lägen har påverkat attraktiviteten för kontorslokaler i mer perifiera lägen, där hyresutvecklingen stagnerat.
Vid sämre marknadsförhållanden är det också det kommersiella segmentet utanför storstäderna som drabbas hårdast.
Samtidigt börjar flera aktörer omvärdera behovet av kontorslokaler efter ett förändrat arbetssätt, där virtuella möten och
hemmakontor blir allt vanligare. Kontorssegmentet bedöms vara mer riskfyllt under pandemin, dock med hänsyn till de
kontraktsförhållanden och bolag som respektive fastighet innehar som hyresgäster. Stabila bolag som inte påverkas av
pandemins effekter i stor grad ger ett oförändrat kassaflöde för fastigheten.
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Verksamheter inom restaurang-, hotell-, detalj- och nöjesbranschen har visat sig hittills vara de mest riskfyllda segmenten och
de som har drabbats hårdast. En minskad ekonomisk aktivitet har lett till att flera bolag inte har fått dess verksamheter att gå
runt, vilket har lett till att personal varslats eller sagts upp. Fastigheter med hyresgäster inom dessa segment löper stor risk för
hyresbortfall eller vakanser. Inom det kommersiella segmentet bedöms livsmedelsbutiker bör ha en relativt god försäljning i
tider då befolkningen bunkrar och restaurangbesöken ställs in.
Lager- och logistikfastigheter bedöms liksom kontorsfastigheter påverkas i olika utsträckning beroende på läge,
lokalutformning, kontraktsförhållanden och kommunikation. Lager- och logistikfastigheter med närhet till stora trafikleder och
storstäder har varit mindre känsliga av pandemin till skillnad från lite mer avlägsna områden där marknaden har påverkats
något mer. Våra förändrade konsumtionsbeteenden till följd av pandemin har lett till allt mer e-handel vilket i sin tur är en
positiv externalitet. Dock leder högre arbetslöshet/lägre sysselsättning till lägre konsumtion. I synnerhet har det handlat om
vilken hyresgäst som nyttjar fastigheten och i vilket segment de tillhör som i sin tur påverkar logistik- och lagerfastigheterna.
Flera bolag har i pandemin varit i behov av lagerutrymmen, varför de i vissa fall till och med har utvecklats positivt.
Bostadsfastigheter bedöms vara mindre riskfyllda. Attraktiviteten för bostadsfastigheter bedöms framgent som fortsatt god
just på grund av att det tillhör ett mindre riskfyllt investeringssegment då efterfrågan är styrt av ett behov av bostäder vilket
bedöms vara stort även framöver. Hyresbostadsegmentet bedöms stå emot riskerna kring Covid-19 relativt bra i jämförelse
med alternativa tillgångsslag.
Samhällsfastigheter bedöms i likhet med hyresbostadsegmentet stå emot riskerna kring Covid-19 relativt bra. Förskolor
fortsätter att uppfylla sin samhällsfunktion, vårdcentral och sjukhus har haft fullt upp i flertalet avdelningar. Äldreboenden har
som vi alla vet drabbats väldigt hårt av pandemin då en stor del av de avlidna är kopplade till äldreboenden, vilket är en stor
förlust i kampen mot pandemin. Äldreboenden har dock varit en bristvara i många kommuner och flera äldre har fått stå länge
i kö för att få en plats. De bedöms återhämtas på kort tid samtidigt som de äldreboenden som finns idag bedriver verksamhet
som vanligt. Regionala tandvårdskliniker har också drabbats till följd av pandemin, eftersom man sedan mars valt att enbart ta
emot akut tandvård på utvalda klinker för att minska smittspridningen och spara på resurser. Samhällsfastigheter nyttjas dock
i stor grad av stabila hyresgäster som ofta utgörs av offentligt finansierade verksamheter, vilket under pandemin förmodligen
blir mindre sårbar. Den ekonomiska förlusten under en ettårsperiod framåt bedöms inte avgörande för denna typ av
verksamheter.
För att minska på pandemins effekter har Riksbanken inledningsvis genomfört ekonomiska åtgärder såsom stödköpt
obligationer, sänkt utlåningsräntan till banker samt tagit fram ett stödpaket om 500 miljarder. Stödpaketet ska användas till
korttidutlåning för att rädda livskraftiga företag. Regeringen har även kommunicerat att de tagit fram ett flertal krispaket, b la
omsättningsstödet och rabatter på hyreskostnader. Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor
för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200
miljarder för lån till exportföretagen. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500
miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma
nivå som då. Senast har EU-kommissionen föreslagit en återhämtningsfond på totalt 750 miljarder euro för dess
medlemsländer. 500 miljarder euro kommer att vara bidrag och 250 miljarder euro att vara lån. Sverige kommer tilldelas 4,6
miljarder euro som bidrag men ingen låneandel. Fonden är tänkt att träda i kraft 1 januari.
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Objektets transaktionsförutsättningar
Inom begreppet samhällsfastigheter inkluderas fastigheter
inom följande fem delsegment; rättsväsende, utbildning,
fritid, vård och anpassad bostad. Samhällsfastigheter
påverkas inte i samma utsträckning av svängningar i

TRANSAKTIONSVOLYM SVERIGE
25 000
20 000

ekonomin som andra fastighetstyper eftersom behovet inte
är

kopplat

till

konjunkturen,

utan

till

15 000

befolkningsutvecklingen. Det innebär att fastighetstypen
har låg volatilitet och den fungerar utmärkt som ett
riskjusterat

komplement

i

en

mer

10 000

traditionell

5 000

fastighetsportfölj med t.ex. kommersiella fastigheter.

0

Sett till sport- och evenemangsanläggningar så är
transaktionsaktiviteten

av

objekt

2016

liknande

värderingsobjektet väldigt låg, vilket bland annat beror på

2017

2018

2019

Samhällsfastigheter

att ägare som uppför denna typ av arenor gör det för att äga
på lång sikt. De tillfällen transaktioner sker är det ofta
kommuner som förvärvar lokala idrottsarenor. Eftersom
kommunen ofta förvärvar av mer samhällsnyttiga skäl så
sker transaktionerna ofta till ej marknadsmässiga prisnivåer.
Det

kommersiella

värdet

för

ridanläggningar

likt

Transaktionsvolym
Västra Götalands Län (2015 - 2020Q3*)
30,0

värderingsobjektet bedöms generellt som relativt lågt till
följd av det begränsade antalet potentiella köpare samt den
begränsade möjligheten att realisera höga kassaflöden och
resultat från dessa typer av verksamheter. Liknande
faciliteter ger däremot upphov till en hög grad av

25,0
20,0
15,0

samhällsnytta och ett samhällsvärde för orten i helhet samt
närområdet i stort. Ett sådant värde är däremot inte kopplat
till fastigheten vid en försäljning på en öppen och oreglerad
marknad, så länge inte en offentlig aktör agerar köpare. Det
i sin tur bedöms i hög grad vara skälet till att majoriteten av

10,0
5,0
0,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

liknande objekt ägs av offentliga organisationer.
Värderingsobjektets kommersiella marknadsvärde grundar
sig främst i dess möjlighet till framtida alternativanvändning.

Kontor

Bostäder

Handel

Hotell

Lager/logistik

Övrigt

Objektet har generellt en hög standard och är i
nyproduktionsskick. Byggnaden skulle relativt enkelt kunna
iordningställas till industriverksamhet där manegen kan
utgöra lageryta och klubbhus/caféytorna på plan 1 och 2 kan
utgöra personal-/kontorsytor. Efterfrågan för sådana lokaler
är hög.
De mest sannolika köparen för liknande objekt bedöms
generellt vara offentligt finansierade organisationer,
ridklubbar eller industriverksamheter.
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Objektets hyresförutsättningar
Befolkningen i Ale kommun uppgick i början av 2020 till cirka

Nyckeltal

Värde

Rank*

31 400 personer och har under de senaste 5 åren ökat med

Befolkningsmängd (2019)

31 402

16

10,5 procent, vilket motsvarar cirka 3 000 personer. Under

Skattesats (2020)

33,4 %

28

Medianinkomst (kr/år) 2019

314 770

8

Invånare per bostad 2019

2,38

6

motsvarande period har det färdigställts cirka 1 220 nya
bostäder, vilket har ökat bostadsbeståndet i kommunen
med 10,6 procent. Detta kan i sin tur jämföras med
rikssnittet på 5,7 procent.
Verksamhetssektorer kopplade till samhällsfastigheter har
överlag haft en positiv utveckling i kommunen de senaste
fem åren. Gemensamt sysselsatte sektorerna inom
samhällsnyttiga verksamheter cirka 38,2 procent av samtliga

Andel högskoleutbildade 2019 21,5 %

18

Nyföretagande (per 1000 inv)

8,9

30

Öppen arbetslöshet 2019

4,0

11

* Ales placering vid ranking av länets samtliga kommuner

arbetstillfällen i Ales kommun under 2018, det vill säga cirka
3 100 arbetstillfällen. Motsvarande andel för hela riket är
cirka 33,2 procent.

Totalt antal arbetstillfällen i Ale
(2009 - 2018)

Värderingsobjektet är beläget i ett bedömt B-läge för
idrotts/industri/samhällsfastigheter

inom

8 400

kommunen.

Efterfrågan för motsvarande lokaler i Jennylund bedöms

7 900

som god på grund av närområdet med idrotts- och

7 400

rekreationsklustret samt närheten till Bohus och allmänt

6 900

goda kommunikationer med närhet till Göteborg samt
framförallt lokalernas goda standard och flexibilitet.

6 400

Prognosen för det närmaste året är att hyresmarknaden för

5 900

objekt liknande värderingsobjektet är fortsatt god men
begränsad

med

hänsyn

till

att

de

5 400

flesta

verksamhetsutövarna själva äger lokalerna i vilka de
Antal arbetstillfällen

bedriver verksamheten i.
Marknadsmässiga

hyresnivåer

avseende

moderna

lager/manegeytor i B-läge i Ale kommun bedöms i huvudsak

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER /
BEFOLKNINGSUTVECKLING

variera mellan 600 – 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar
area.

För

kontors/personal/klubbhusytor

bedöms

motsvarande nivå variera mellan 1 100 – 1 300.

800
700
600

Vid bedömning av marknadsmässiga hyror kan ingen hänsyn

500

tas till vilken typ av verksamhet som faktiskt kommer bli

400

hyresgäst framöver. Därav kommer samma marknadshyra

300

sättas för de båda hyresalternativen. En lägre hyra kan

200

givetvis sättas som en eventuell följd av den potentiella
hyresgästens begränsade ekonomi. Det är en avvägning

100
0
2015

mellan samhällsnytta och kommersiellt värde.

2016

2017

2018

2019

Befolkningsutveckling i antal

Vakansnivåer för motsvarande lokaler bedöms i genomsnitt

Bostadsutveckling i antal

uppgå till mellan 4 – 8 procent.
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4 VÄRDERINGSMETODIK
MARKNADSVÄRDE

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på en öppen och
oreglerad marknad.

MARKNADSVÄRDE-

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av en ortsprismetod och

BEDÖMNING

avkastningsmetod.
Utifrån resultaten av dessa metoder görs en samlad bedömning av marknadsvärdet.

ORTSPRISMETOD

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande
egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, hyresgästssammansättning. Köpeskillingarna
normeras sedan vanligtvis per kvadratmeter uthyrbar area alternativt någon annan värdebärande
parameter såsom hyresintäkt eller taxeringsvärde.
Hänsyn tas till eventuell värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt.

AVKASTNINGSMETOD

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar (driftnetto) samt det restvärde som
fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de
direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden.
Driftnetto erhålls genom faktiska eller bedömda hyresintäkter reducerat med drift- och
underhållskostnader samt eventuell fastighetsskatt, tomträttsavgäld och vakans-/hyresrisk.
De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga
används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om
värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar
marknadsmässiga förväntningar baseras kalkylen istället på värden som bedöms vara normala för
det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till rådande marknadssituation.
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5 ORTSPRISMETOD
Idrottsverksamheter
En ortsprisundersökning har genomförts avseende såväl lagfarna köp som bolagstransaktioner av fastigheter åsatta typkod 824
(Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning).
Ortsprismetoden är när det gäller fastigheter som utgörs av sport- och idrottsanläggningar svårtolkad och innehåller en större
osäkerhet än vid värdering av andra fastighetstyper. Detta beror framförallt på att det ej sålts någon sport- och
evenemangsanläggningar liknande värderingsobjektet på den öppna marknaden.
Det finns ett antal transaktioner avseende köp av renodlade sportanläggningar, då ofta med kommunen som köpare.
Problematiken i dessa affärer är att kommunen ofta förvärvar av mer samhällsnyttiga skäl, varvid prisnivåerna ej kan antas vara
marknadsmässiga.
Ett antal av dessa transaktioner har likväl inkluderats i ortsprismaterialet för att kunna påvisa denna typ av prisnivåer. I dessa
affärer, eftersom det avser specialfastigheter, så redovisas ej uthyrbar area och andra normerande parametrar i
fastighetsregistret. I ortsprismaterialet har köpen kompletterats med objektens uthyrbara i den mån det varit möjlighet,
exempelvis om det kommunicerats vid transaktionstillfället eller av någon annan anledning är en offentlig uppgift. I några fall
har byggnadsarea uppmätts i karta för att ge en fingervisning om vilka prisnivåer per kvadratmeter som affärerna har skett på.
Det har sedan 2015 genomförts ett fåtal renodlade köp av fastigheter åsatta typkod 824. Gallring har skett med avseende på
köp utan redovisad köpesumma, köp som skett mellan parter med tydlig intressegemenskap, objekt som förvärvats med
exploateringsavsikter samt köp som ingått i större portföljaffärer där fastigheter åsatta typkod 824 ej utgjort merparten.
Objekt åsatta typkod 824 i Sverige har sålts till priser som i huvudsak varierar mellan 5 000 - 20 000 kr/m2 uthyrbar area med
ett genomsnitt kring 10 500 kr/m2. Objekt i den nedre delen av prisintervallet avser främst mindre anläggningar på mindre
orter, ofta med kommuner som köpare. I den övre delen återfinns främst centralt belägna fastigheter främst inrymmande gymoch sportanläggningar.
Det bör beaktas att ortsprismaterialet för objekt åsatta typkod 824 ej inrymmer några objekt som bedöms som direkt
jämförbara med värderingsobjektet. Dessa objekt inkluderas dock för att ge viss fingervisning om pris inom segmentet.
Nedan följer ett urval av jämförbara affärer.
•

I november 2020 sålde Gävle kommun fastigheten Sörby Urfjäll 28:7 belägen i ett industriområde i sydöstra Gävle.
Fastigheten utgörs av en byggnad om som nyttjas för kampssportsträning. Den uthyrbara arean uppmäts till cirka
3 400 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 15,5 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 4 500 kr/m2.

•

I augusti 2019 såldes Lomma Vinstorp 31:2 från Lomma kommun till Kunskapsporten. Fastigheten utgörs av
Pilängshallen i centrala Lomma. Sportcentret utgörs av bland annat sporthall, rackethall, badanläggning och gym.
Byggnadsarean uppmäts till cirka 4 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 24,7 miljoner kronor vilket
motsvarar cirka 6 200 kr/m2.

•

I februari 2019 såldes Kopparvallen i Åtvidaberg till Åtvidabergs kommun. Fastigheten utgörs av en utomhusarena
för fotboll med enbart mindre byggnadsarea för omklädning och kioskverksamhet. Köpeskillingen uppgick till 25
miljoner kronor.

•

I oktober 2017 förvärvades Kalmar FF:s hemmaarena, Guldfågeln Arena, av Kalmar kommun. Arenan färdigställdes
2011 och köpeskillingen uppgick till 244,5 miljoner kronor. Förvärvet inkluderar även ett driftbidrag om sju miljoner

Croisette Valuation & Analysis Malmö AB
Propellergatan 2, 211 15 Malmö

Croisette Valuation & Analysis Göteborg AB
Vasagatan 43A, 411 37 Göteborg

Croisette Valuation & Analysis Malmö AB
Köpmansgatan 41, 30 232 Halmstad

www.croisette.se

Croisette Valuation & Analysis Stockholm AB
Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Croisette Valuation & Analysis Uppland AB
Björkgatan 79, 753 23 Uppsala

13 (18)
2021-02-26
(del av) Ale Jennylund 1:4
kronor per år som tillföll kommunen. Arenan har årliga hyresintäkter om 400 000 kronor från fotbollsklubben.
Köpeskillingen bedöms motsvara cirka 5 500 kr/m2.
•

I december 2016 förvärvade Hemsö fastigheten Älta 14:101 från Nacka kommun. Fastigheten utgörs av Ältahallen
som uppmäts till cirka 3 000 kvadratmeter byggnadsarea. Köpeskillingen uppgick till 28 miljoner kronor vilket
motsvarar cirka 9 500 kr/m2.

•

I september 2015 köpte Timrå kommun Eon Arena från Timrå IK. Enligt uppgifter från kommunen uppgick
hyresintäkterna för år 2018 uppgår till fem miljoner kronor och kostnader för drift- och underhåll uppgick till 4,5
miljoner kronor per år. Köpeskillingen uppgick till 45 miljoner kronor. Köpeskillingen bedöms motsvara cirka
3 000 kr/m2.

•

I januari 2015 sålde AB Fotbollsarena i Södertälje fastigheten Rinken 9 som utgörs av Scaniarinken samt en mindre
fotbollsarena utomhus. Köpare var det allmännyttiga Telge Fastigheter AB. Köpeskillingen uppgick till 50 miljoner
kronor. Byggnadsarean uppmäts till cirka 11 000 kvadratmeter vilket get ett kvadratmeterpris om cirka 4 500 kr/m2.

Nyproducerade industrifastigheter
En kompletterande ortsprisundersökning har genomförts avseende såväl lagfarna köp som bolagstransaktioner av
nyproducerade industrifastigheter (byggår fr.o.m. 2010 taxerade inom 400-serien) i Västra Götalands län.
Sedan början av 2019 har det genomförts ett fyrtiotal affärer i länet.
Köpeskillingarna variera i huvudsak mellan 6 000 och 15 000 kronor per kvadratmeter uthyrbar area med ett genomsnitt kring
9 500 kronor. I det övre spannet återfinns främst relativt små lokaler, moderna lokaler inom tätorter. Bland de lägre nivåerna
är objekt belägna på landsbygden överrepresenterade. Ingen av de identifierade objekten är direkt jämförbar med
värderingsobjektet.

RESULTAT – ORTSPRISMETODEN
Värdebedömning har skett med beaktande av jämförelseobjektens förutsättningar vid förvärvstidpunkten i förhållande
till värderingsobjektets specifika egenskaper. Hänsyn har även tagits med hänsyn till eventuell värdeutveckling sedan
respektive förvärvstidpunkt.
Med hänsyn till värderingsobjektets skick, standard, läge samt hyresgästförhållande vid ett 15-årigt hyresavtal med Ale
kommun bedöms den marknadsmässiga direktavkastningen variera mellan 5,25 – 5,75 procent.
Med hänsyn till värderingsobjektets skick, standard, läge samt hyresgästförhållande vid ett 3-årigt hyresavtal med
ridklubben bedöms den marknadsmässiga direktavkastningen variera mellan 6,5 - 7-5 procent.
Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde som varierar mellan 8 000 – 13 000 kronor per kvadratmeter
uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde mellan 16 000 000 och 26 000 000 kronor.
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6 AVKASTNINGSKALKYL
KALKYLPERIOD

Från och med januari månad 2021 till och med december månad år 2036.

INFLATIONS-

I kalkylen har ett inflationsantagande om 2,0 procent använts.

ANTAGANDEN
Antagandet grundar sig på en samlad bedömning av prognoser framtagna av ledande kreditinstitut
såsom Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

DIREKTAVKASTNING

Direktavkastningskravet har i möjligaste mån bedömts med utgångspunkt från genomförda
försäljningar av likvärdiga fastigheter på marknaden och vid behov kompletterats med statistik
och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten och byggnaderna åsatts vid
behov differentierade direktavkastningskrav utifrån dess riskperspektiv.
För hyresalternativ 1 har direktavkastningskravet för värderingsobjektet vid en samlad bedömning
viktats till 5,5 procent för driftnetton under kalkylperioden.
För hyresalternativ 2 har direktavkastningskravet för värderingsobjektet vid en samlad bedömning
viktats till 7,0 procent för driftnetton under kalkylperioden.

KALKYLRÄNTA

Kalkylräntan för värderingsobjektet har inflationsanpassats och bedömts till 7,61 procent (med
kommunen som hyresgäst, alt 1) respektive 9,14 procent (med ridklubben som hyresgäst, alt 2).

HYROR

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Marknadshyran har bedömts
lika hög för de båda hyresalternativen. För alternativ 2, där ridklubben är hyresgäst, förutsätts dock
en hyresrabatt utgå motsvarande 20 procent av den bedömda marknadshyran under
hyresavtalsperioden, till följd av en förutsatt begränsad ekonomi. Då anläggningen är uppförd och
skräddarsydd just till verksamheten som förutsätts vara hyresgäst vid alternativ 2 är hyresnivån
mycket svårbedömd för en utomstående part, därav är osäkerheten vid hyresbedömningen under
kontraktsperioden mycket hög.
Marknadshyresnivåer för de olika lokaltyperna har bedömts enligt följande:

Yta

Typ
2

(m )
2 045
1 680
175
190
510

Bashyra

Marknadshyra

(Tkr)
1 414
Manege
941
Klubbhus
168
Plan 2 (Café, kök, konferens)
182
Biytor (förråd, hall, teknikrum,
122 läktare))

(kr/m 2 )
864
700
1 200
1 200
300

Hyresnivåerna är redovisade exklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Hyresutvecklingen
för lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling.
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VAKANSER

Risken för långsiktiga vakanser/ hyresbortfall bedöms för värderingsobjektet som relativt normal
med avseende på lokalernas utformning, flexibilitet, läge. Hyresgästsalternativet bedöms däremot
påverka även den långsiktiga vakansrisken för objektet. Med kommunen som hyresgäst bedöms
långsiktiga vakansrisken vara något lägre jämfört med om ridklubben, med mer begränsade
resurser, är hyresgäst.
Den långsiktiga risken för vakans/hyresbortfall har vid det hyresalternativ 1 (kommunen) i
avkastningskalkylen bedömts uppgå till cirka 5,0 procent.
Den långsiktiga risken för vakans/hyresbortfall har vid det hyresalternativ 2 (ridklubben) i
avkastningskalkylen bedömts uppgå till cirka 7,0 procent.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Inga faktiska drift- och underhållskostnader har erhållits. De har istället bedömts genom erfarenhet
och statistik med beaktande av värderingsobjektets nuvarande, skick, standard och
ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst.
Drift- och underhållskostnader har bedömts enligt följande:
Ytslag

Area

Drift- och
Underhåll

(m 2 )

(TSEK)

(SEK/m²)

Manege
1 680
Klubbhus
175
Plan 2 (Café, kök, konferens)
190
Biytor (förråd, hall, teknikrum, läktare))* 510

252
53
57
15

150
300
300
30

Summa

377

184

2 045

INVESTERINGAR/

Byggnadernas nybyggnadskick medför att det i värderingen förutsätts att inga ytterligare

HYRESGÄST-

investerings-/underhållsbehov, utöver avsättning för periodiskt underhåll, är nödvändiga.

ANPASSNINGAR

FASTIGHETSKATT

För specialfastigheter utgår ingen fastighetsskatt.

RESULTAT – AVKASTNINGSMETODEN
Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet med ett 15-årigt hyresavtal med kommunen bedöms
till cirka 12 100 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 24 800 000 kronor
(se bilaga 1).
Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet med ett 3-årigt hyresavtal med ridklubben bedöms
till cirka 8 600 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 17 600 000 kronor
(se bilaga 1).
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7 RESULTAT
VÄRDERINGS-

Värderingsobjekt

(del av) Ale Jennylund 1:4

Värdetidpunkt

Februari 2021

Syfte

Interna beslut

FÖRUTSÄTTNINGAR

ORTSPRISMETODEN
Bedömt intervall, totalt

cirka 16 000 000 – 26 000 000 kronor
cirka 8 000 – 13 000 kr/m2 uthyrbar area

AVKASTNINGSKALKYLEN
Avrundat värde 1 (kommunen är hyresgäst)

Cirka 24 800 000 kronor
cirka 12 100 kr/m2 uthyrbar area

Avrundat värde 2 (ridklubben är hyresgäst)

cirka 17 600 000 kronor
cirka 8 600 kr/m2 uthyrbar area

Med följande förutsättningar samt med stöd i vad som redovisats i detta värdeutlåtande bedöms marknadsvärdet för
värderingsobjektet (del av) Ale Jennylund 1:4 vid värdetidpunkten till:
Alternativ 1 (Ale kommun har hyresavtal om 15 år)

Alternativ 2 (Ridklubben har hyresavtal om 3 år)

24 800 000 SEK 17 600 000 SEK
Tjugofyra miljoner åttahundra tusen svenska kronor

Sjutton miljoner sexhundra tusen svenska kronor

Göteborg 2021-02-26

Andreas Joelsson Svenn

Fitore Regjepaj

Civilingenjör Lantmäteri

Civilingenjör Lantmäteri

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

Bilagor
Bilaga 1 - Avkastningskalkyl & tabeller
Bilaga 2 - Allmänna villkor för värdeutlåtande
Bilaga 3 - Utdrag ur fastighetsregistret
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AVKASTNINGSKALKYL
Fastighet:
Kommun:
Fastighets-ID:

Jennylund (Kommun HG)
Ale
-

Ytslag

Area

Nuvarande hyra

Vakans
(m 2 )

(m 2 )

(%, Ek.)

(%, m 2 )

(TSEK)

Marknadshyra

(SEK/m²) (TSEK)

Avkastningskrav Avkastningskrav Marknadsvakans
(kassaflöde)
(restvärde)

Drift- och
Underhåll

(SEK/m²) (TSEK)

(%, Ek.)

(%)

(%)

(SEK/m²)

1 680
Manege
175
Klubbhus
190
Plan 2 (Café, kök, konferens)
Biytor (förråd, hall, teknikrum, läktare))* 510

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

1 176
210
228
153

700
1 200
1 200
300

1 176
210
228
153

700
1 200
1 200
300

252
53
57
15

150
300
300
30

5,50
5,50
5,50
5,50

5,50
5,50
5,50
5,50

5,00
5,00
5,00
5,00

2 045

0

0,0%

0,0%

1 767

864

1 767

864

377

184

5,50

5,50

5,00

DCF:
År:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

(2037)

Hyra
Kontrakterad hyra
Rabatt
Vakans
Tillägg skatt
Skatt
Tomträtt
DoU
Driftnetto
Investeringar
Netto

1 767
1 767
0
0
0
0
0
-377
1 390
0
1 390

1 802
1 802
0
0
0
0
0
-384
1 418
0
1 418

1 838
1 838
0
0
0
0
0
-392
1 446
0
1 446

1 875
1 875
0
0
0
0
0
-400
1 475
0
1 475

1 913
1 913
0
0
0
0
0
-408
1 505
0
1 505

1 951
1 951
0
0
0
0
0
-416
1 535
0
1 535

1 990
1 990
0
0
0
0
0
-424
1 566
0
1 566

2 030
2 030
0
0
0
0
0
-433
1 597
0
1 597

2 070
2 070
0
0
0
0
0
-441
1 629
0
1 629

2 112
2 112
0
0
0
0
0
-450
1 661
0
1 661

2 154
2 154
0
0
0
0
0
-459
1 695
0
1 695

2 197
2 197
0
0
0
0
0
-469
1 729
0
1 729

2 241
2 241
0
0
0
0
0
-478
1 763
0
1 763

2 286
2 286
0
0
0
0
0
-487
1 798
0
1 798

2 332
2 332
0
0
0
0
0
-497
1 834
0
1 834

2 378
2 378
0
0
0
0
0
-507
1 871
0
1 871

2 426
0
0
-121
0
0
0
-517
1 787
0
1 787

Summa
*inkluderas ej i ytsummering

Avkastningsvärde
Flöde
Restvärde
Korrigering från restvärde
Investeringar (NPV)
Justering skattetillägg (NPV)
Övriga justeringar

14 830
9 989
0
0
0
0

Totalt avkastningsvärde

24 819

Nyckeltal
SEK/m²
SEK/taxeringsvärde
Initial avkastning
Direktavk. flöde
Direktavk. restvärde
Diskonteringsränta (2,00% inflation)
Genomsnittlig kontraktslängd (WALT)

12 136
5,60%
5,50%
5,50%
7,61%
16,02 år
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Fastighet:
Kommun:
Fastighets-ID:

Jennylund (Klubb HG)
Ale
-

Ytslag

Area

Vakans

(m 2 )

(m 2 )

(%, Ek.)

Nuvarande hyra
(%, m 2 )

(TSEK)

Marknadshyra

(SEK/m²) (TSEK)

Drift- och
Underhåll

(SEK/m²) (TSEK)

Avkastningskrav Avkastningskrav Marknadsvakans
(restvärde)
(kassaflöde)

(SEK/m²)

(%)

(%)

(%, Ek.)

Manege
1 680
Klubbhus
175
Plan 2 (Café, kök, konferens)
190
Biytor (förråd, hall, teknikrum, läktare))* 510

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

941
168
182
122

560
960
960
240

1 176
210
228
153

700
1 200
1 200
300

252
53
57
15

150
300
300
30

7,00
7,00
7,00
7,00

7,00
7,00
7,00
7,00

7,00
7,00
7,00
7,00

Summa

2 045

0

0,0%

0,0%

1 414

691

1 767

864

377

184

7,00

7,00

7,00

DCF:
År:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(2031)

Hyra
Kontrakterad hyra
Rabatt
Vakans
Tillägg skatt
Skatt
Tomträtt
DoU
Driftnetto
Investeringar
Netto

1 414
1 414
0
0
0
0
0
-377
1 037
0
1 037

1 442
1 442
0
0
0
0
0
-384
1 058
0
1 058

1 471
1 471
0
0
0
0
0
-392
1 079
0
1 079

1 781
375
0
-98
0
0
0
-400
1 283
0
1 283

1 913
0
0
-134
0
0
0
-408
1 371
0
1 371

1 951
0
0
-137
0
0
0
-416
1 398
0
1 398

1 990
0
0
-139
0
0
0
-424
1 426
0
1 426

2 030
0
0
-142
0
0
0
-433
1 455
0
1 455

2 070
0
0
-145
0
0
0
-441
1 484
0
1 484

2 112
0
0
-148
0
0
0
-450
1 514
0
1 514

2 154
0
0
-151
0
0
0
-459
1 544
0
1 544

*inkluderas ej i ytsummering

Avkastningsvärde
Flöde
Restvärde
Korrigering från restvärde
Investeringar (NPV)
Justering skattetillägg (NPV)
Övriga justeringar

8 473
9 131
0
0
0
0

Totalt avkastningsvärde

17 604

Nyckeltal
SEK/m²
SEK/taxeringsvärde
Initial avkastning
Direktavk. flöde
Direktavk. restvärde
Diskonteringsränta (2,00% inflation)
Genomsnittlig kontraktslängd (WALT)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 608
5,89%
7,00%
7,00%
9,14%
3,25 år
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HYRESGÄSTFÖRTECKNING

J ennyl und ( Kom m un HG ) , Al e

Namn

Yta

Typ
2

(m )
2 045
1 680
175
190
510

Summa / snitt
Ale kommun
Ale kommun
Ale kommun
Ale kommun

Bashyra

Basindex Löptid

(Tkr)
1 767
Manege
1 176
336,97
Klubbhus
210
336,97
Plan 2 (Café, kök, konferens)
228
336,97
Biytor (förråd, hall, teknikrum,
153 läktare))
336,97

Total hyra (inkl. tillägg)

(t. o. m.)

(Tkr)
1 767
1 176
210
228
153

2036-12-31
2036-12-31
2036-12-31
2036-12-31

Marknadshyra
2

(kr/m )
864
700
1 200
1 200
300

(kr/m 2 )
864
700
1 200
1 200
300

J ennyl und ( Kl ubb HG ) , Al e

Namn

Yta

Typ
2

Summa / snitt
Ridklubben
Ridklubben
Ridklubben
Ridklubben

(m )
2 045
1 680
175
190
510

Bashyra

Basindex Löptid

(Tkr)
1 414
Manege
941
336,97
Klubbhus
168
336,97
Plan 2 (Café, kök, konferens)
182
336,97
Biytor (förråd, hall, teknikrum,
122 läktare))
336,97

Total hyra (inkl. tillägg)

(t. o. m.)
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31
2024-03-31

Croisette Valuation & Analysis Malmö AB
Propellergatan 2, 211 15 Malmö
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(Tkr)
1 414
941
168
182
122

Marknadshyra
2

(kr/m )
691
560
960
960
240

(kr/m 2 )
864
700
1 200
1 200
300

Croisette Valuation & Analysis Stockholm AB
Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Croisette Valuation & Analysis Uppland AB
Björkgatan 79, 753 23 Uppsala

Bilaga 2
2021-02-26
(del av) Ale Jennylund 1:4

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec
Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna
och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri
grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 VÄRDEUTLÅTANDETS OMFATTNING
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller
motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut,
ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som
framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt tillvärderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet
hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i
annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret
har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av
legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala
förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart
beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av
utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att
värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut,
nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar
fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare
har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något
avseende.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRVÄRDEUTLÅTANDE
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor
som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella
nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast
kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på
dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men
areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har
förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har
värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och
arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra
handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den
skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en
konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att
värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan
form av miljömässig belastning.

4 BESIKTNING, TEKNISKT SKICK
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i
utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har
ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller
köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken.
Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som
okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden
på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet.
Inget ansvar tas för

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för
att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer,
mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter.

5 ANSVAR
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i
värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten
(datum för undertecknande av värderingen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i
värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.

6 VÄRDEUTLÅTANDETS AKTUALITET
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i
utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och
reservationer som angivits i utlåtandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i
utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt
värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar
om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk
framtida kassaflödes- och värdeutveckling.

7 VÄRDEUTLÅTANDETS ANVÄNDANDE
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren
och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav
och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha
erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som
anges i utlåtandet.

3 MILJÖFRÅGOR
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader
inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger
någon annan form av miljömässig belastning.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren
endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om
utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som
drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i
något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna
innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.
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Värdeutlåtande
Del av Ale Jennylund 1:4
Nya ridhuset med omklädning med mera

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 10 Göteborg
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

1. Uppdragsbeskrivning
Värderingsobjekt
Del av fastigheten Jennylund 1:4 i Ale kommun. Objektet omfattar byggnation med ridanläggning samt
tänkt avstyckning av tillhörande mark, se bild nedan med tänkt tomt markerad med blått.

Bild från Ale kommun med tänkt tomt i blått.

Uppdragsgivare
Ale kommun genom Lars Lindström.

Syfte
Värderingen syftar till att bedöma marknadsvärdet av ovan beskrivna objekt. Värdet skall dels avse ett alternativ där kommunen går in som hyresgäst med ett hyreskontrakt på 10 års löptid och ett alternativ där
Ale-Jennylunds Ridklubb är hyresgäst med ett hyreskontrakt på 5 års löptid. Värdebedömningen avses
ligga till grund för ett beslut om objektet skall säljas eller behållas i kommunal ägo. Med marknadsvärde
avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss angiven
värdetidpunkt. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas.

Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är februari månad 2021.
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Förutsättningar
Värderingen utgår ifrån att lantmäteriet beviljar avstyckning av lämplig tomt kring byggnaden. Värderingen
utgår även ifrån att Ale-Jennylunds Ridklubb kommer att nyttja byggnaden oavsett vem som är ägare till
objektet.

Allmänna villkor
Svefa tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller
ofullständiga sakuppgifter. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt
eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken.
Se även bifogade allmänna villkor för fastighetsvärderingar, bilaga 1.

2. Underlag
Utlåtandet grundas på besiktning av mark och byggnader utförd 2019-12-12 och 2021-02-10 samt uppgifter
från Martin Andersson och fastighetsregistret.
Som underlag har även utnyttjats:






kartor
ortsprismaterial
taxeringsinformation
Ridsporten i Göteborg, kunskapsunderlag, Göteborgs Stad 2019-05-28
Uppgifter via hemsidor, Ridsportförbundet och andra kommuner med mera

3. Beskrivning
Värderingsobjektet, allmänt
Objektet är beläget strax öster om Bohus och ca 15 km norr om Göteborg.

Översikt värderingsobjektet, bild från Ale kommun respektive undertecknad.
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Ridhus med omklädningsrum med mera
Ridhus
Ridhuset har en byggnadsyta om ca 30 x 71 meter, ca 2 150 kvm varav ca 24 x 70 meter utgörs av manege och längs norra långsidan finns en läktare och utrymme för hinderförråd. Byggnaden har en gjuten
sarg med limträbalkar, reglar och väggar i trä samt fibercementskivor på taket. Limträbalkarna hålls på plats
av en tvärgående vajerkonstruktion. Det finns en anläggning för bevattning med rörsystem i taket. I ridhuset
får ca 300 personer vistas samtidigt.

Vy invändigt i ridhuset samt från café del på andra våningen.
Omklädningsrum med mera
Vidbyggt ridhuset finns en byggnad om ca 10 x 37 meter byggt i två plan. Byggt med betongplatta på mark,
träreglar, limträbalkar och fibercementskivor på taket. Uppvärmning från bergvärme via vattenburen golvvärme. I den östra delen av byggnaden finns en kall del med hästentré, förråd, domartorn med mera. Den
stora delen i väster är konstruerad för att klara kraven för ett passivhus och inrymmer bland annat omklädningsrum, reception, personalkök, kontor, rum för daglig verksamhet, teknikrum, stor cafédel med kök och
rum för möten och utbildning. Byggnaden är tillgänglighetsanpassad med hiss och anpassning för hästpåstigning med mera. Byggnaden har larm för brand och inbrott och det finns trådlös nätuppkoppling via
wifi.
Byggnaden har en god dränering som skall förhindra skador på grundläggningen.
Bygget av ridhus med tillhörande sidobyggnad beräknas ha kostat ca 40 miljoner kr om extraordinära
kostander för sanering av mark, extra grundläggningskostnader och kostnader i samband med konkursande byggfirma räknas av.
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Värderingsmetoder
Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. Därutöver beaktas de för fastigheten unika förhållanden som kan påverka marknadsvärdet, men som inte beaktats i värderingsmetoderna.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper,
exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Köpeskillingarna jämförs direkt eller
normeras med avseende på en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.

Avkastningsmetod
Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan
härledas från ortsprismetoden. De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader,
som finns tillgängliga används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens
förväntningar baseras kalkylen istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet
med hänsyn till den rådande marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.

Värdering
Ridhus
Till grund för värdebedömningen ligger dels en analys av kostnad att uppföra en någorlunda likvärdig ridhall.
Enligt tillverkaren Borga rekommenderas att manegen håller måttet ca 22 x 48 meter för daglig träning och
för att klara av tävlingar bör den minst hålla 22 x 60 meter men gärna 24 x 80 meter. Den nya hallen håller
måttet ca 24 x 70 meter vilket gör den lämplig för tävlingar. Läktare och domartorn får anses som ett plus
och tillför ett mervärde till hallen.
Tectum anger på sin hemsida ett pris om ca 2 Mkr inklusive moms för en oisolerad hall om ca 24 x 66 meter med en höjd om ca 4,5 meter. I priset ingår inte markarbeten och inte heller underlaget i hallen. En
komplett hall om ca 24 x 70 meter inklusive markarbeten bedöms till ca 5 – 6 miljoner kr.
Enligt statistik från Värderingsdata bedöms värdet för oisolerade lagerbyggnader till ca 2 000 – 4 000
kr/kvm vilket skulle innebära ett värde om ca 4 – 8 Mkr för en yta om ca 2 000 kvm. Dock avgår kostnad för
anläggning av betongplatta om ca en miljon kr.
Med tanke på storlek, skick, läktare med mera bedöms värdet på ridhuset till ca 8 miljoner kr.
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Omklädningsrum med mera
Byggnaden med onklädningsrum med mera omfattar totalt ca 720 kvm varav ca 600 kvm ligger inom del
tänkt som passivhus. Lokalerna bedöms kunna användas som kontor som alternativanvändning. Enligt
statistik från Värderingsdata, se data nedan, har kontor/lokaler inom industrifastigheter sålts för ca 1 500 –
11 000 kr/kvm i Göteborgsområdet de senaste åren.

Enligt Svefas statistik ligger marknadshyran för kontor i C-läge runt Göteborg på ca 1 000 – 1 800 kr/kvm
och efter avdrag för drift och underhåll om ca 300 kr/kvm hamnar värdet på ca 1 200 kr/kvm vilket med ett
avkastningskrav på ca 7 % ger ett marknadsvärde om ca 17 000 kr/kvm.
Enligt Svefas statistik för vård- och omsorgsbyggnader ligger värdet för nyare byggnader inom intervallet ca
20 000 – 25 000 kr/kvm vilket skulle ge ett värde om ca 14 – 17 miljoner kr för värderingsobjektet. Nu är
inte värderingsobjektet anpassad på samma sätt som en vårdbyggnad men det skulle kunna vara en tänkbar framtida alternativ användning, dock skulle detta kräva en ombyggnad.
Med tanke på läge och nybyggnadsår bedöms värdet till ca 14 000 – 17 000 kr/kvm vilket totalt ger ca 10 –
12 miljoner kr för byggnaden med omklädningsrum med mera.
Sammantaget bedöms marknadsvärdet för hela den tänkta fastigheten till ca 18 – 20 miljoner kr.

Värde med kommunen som hyresgäst
Tänkbara köpare bedöms i första hand vara små till medelstora bolag inom bygg- eller anläggningsbranschen eller inom fastighetsförvaltning där det finns en anknytning till orten, kommunen, eller att personer inom bolaget eller närstående har ett starkt intresse kring ridverksamhet. För dessa tänkbara köpare är
det troligen viktigt att de till viss del kan utnyttja lokalerna för eget bruk i form av tid i ridhallen eller rum för
kontor eller liknande. Detta ger då ett mervärde förutom hyresintäkten och kan ge möjlighet för bolaget att
marknadsföra sig mot de som besöker anläggningen. Att äga en ridanläggning och engagera sig i en för
många betydelsefull fritidsverksamhet kan också ses som en viktig del i marknadsföringen mot bolagets
möjliga kunder i stort.
Samhällsfastigheter är idag eftertraktade då de bedöms som säkra investeringar där kontrakten ofta är
långa och där hyresgästerna i form av kommuner och landsting borgar för en god likviditet. Risken utgörs
av att samhällsfastigheter är inriktade på en verksamhet som i många fall har en hög kostnad för att ställa
om till en annan verksamhet som till exempel skolor och idrottsanläggningar. För denna risk, att stå med en
byggnad som inte har någon hyresgäst och som är dyr att bygga om, kräver marknaden en viss riskpremie
när hyran skall kalkyleras. För värderingsobjektet finns även en risk i att antalet köpare vid avtalets slut är
starkt begränsat vilket även kan påverka det kalkylerade restvärdet.
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För en tänkbar köpare är det viktigt att försöka förutse vad som kan hända efter avtalstidens slut, i detta fall
efter 10 år. Hur stor är sannolikheten att kontraktet förlängs och till vilken nivå? I detta fall bedöms det som
troligt att kommunen eller ridklubben med stöttning från kommunen kommer att förlänga kontraktet. Ridklubben har idag ca 400 medlemmar och att alla slutar inom 10 år bedöms som mindre troligt. Och så länge
som kommunen stöttar andra aktiviteter såsom ishockey, fotboll och annat är det troligt att de kommer att
stötta även ridverksamhet.
Med ovanstående i beaktande bedöms kalkylränta för en tänkbar köpare till ca 7 - 8 % och restvärdet efter
10 år bedöms till ca 14 miljoner under förutsättning att köpeskillingen är ca 20 miljoner kr. Detta ger en
hyresnivå om ca 1,4 – 1,6 miljoner kr per år under förutsättning att hyrestagaren står för driftskostnaderna
(underhållskostnaden bedöms ligga på fastighetsägaren).

Värde med ridklubben som hyresgäst
Det enkla svaret är att värdet är ca 20 miljoner kr då kommunen förutsätts gå in med mellanskillnaden i vad
ridklubben kan betala och vad en extern ägare kräver i hyra. I detta fall förutsätts dock att klubben inte får
någon stöttning från kommunen förutom ett driftsbidrag.
Enligt en genomgång från Göteborgs Stad varierar hyrestiden för ridklubbar i Göteborgskommun som hyr
byggnader och mark av kommunen mellan ett och fem år. I denna värdering bedöms en hyrestid på fem år
som rimligt för en ridklubb.
Ale Jennylund Ridklubb har idag ca 400 medlemmar och möjligheten att betala en avgift för hyra av ridhall
med mera bedöms variera bland medlemmarna. Många av medlemmarna bedöms vara ungdomar utan
egna inkomster som är beroende av att föräldrarna stöttar med pengar. Förutom medlemsavgift om ca 400
kr/år betalas en ridavgift för varje lektion. Ridavgiften varierar mellan ca 200 – 400 kr/gång beroende på
häst, lektionslängd och antal deltagare under lektionen. Utrymmet för att därutöver skjuta till extra pengar
för hyra av anläggningen bedöms som begränsat. I denna värdering bedöms detta utrymme till ca 1 500
kr/år och medlem vilket i så fall ger ca 800 000 kr/år totalt. Med tanke på att en ridklubb får anses som
mindre likvid än en kommun bedöms värdet som en tänkbar köpare är beredd att betala till ca 9 miljoner kr
under förutsättning att de kan skriva ett hyresavtal på fem år med ridklubben med ca 800 000 i hyra per år.
Driftskostnaden bedöms att hyrestagaren, i detta fall ridklubben, stå för. Underhåll förutsätts fastighetsägaren stå för.
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Marknadsvärde
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet för del av
fastigheten Ale Jennylund 1:4 vid värdetidpunkten februari 2021 till:

Kommunen hyresgäst, 1 600 000 kr i hyra/år, 10 årigt avtal

20 000 000 kronor
Tjugo miljoner kronor

Ridklubben hyresgäst, 800 000 kr i hyra/år, 5 årigt avtal

9 000 000 kronor
Nio miljoner kronor

Göteborg 2021-02-26

Erik Einarsson
Jägmästare och civilekonom

Bilagor
Bilaga 1

Sida 8 av 8

Allmänna villkor för värdeutlåtande

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 10 Göteborg
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.26
Datum: 2021-04-28
Utvecklingsledare Annika Friberg
Kommunstyrelsen

Ny älvförbindelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att till GR framföra behovet av en
åtgärdsvalstudie för nya älvförbindelser, inför den förestående planrevideringen för nationell
transportinfrastruktur 2022 – 2033.
Sammanfattning
Trafikverket har efterfrågat underlag från regionerna avseende regeringsuppdrag om att ta
fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inför planperioden
2022 - 2033. Kommunerna i regionen ges möjlighet att göra inspel via göteborgsregionens
kommunalförbund (GR), utifrån brister i det nationella vägnätet.
Förvaltningen föreslår därför att Ale kommun till GR spelar in behovet av en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för nya älvförbindelser i den förestående planrevideringen för
nationell transportinfrastruktur 2022 – 2033.

Daniela Ölmunger

Annika Friberg

Avelningschef

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-28
Bedömningsmall
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Avdelningen för strategi- och uppföljning
För kännedom:

Sektor samhällsbyggnad
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SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
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Telefon
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Ärendet
Trafikverket har efterfrågat underlag från regionerna avseende regeringsuppdrag om att ta
fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inför planperioden
2022 - 2033. Kommunerna i regionen ges möjlighet att, utifrån brister i det nationella
vägnätet, göra inspel till Västra Götalandsregionen (VGR) via göteborgsregionens
kommunalförbund (GR).
Brist - för få förbindelser över Göta älv

I nuläget finns endast en förbindelse över Göta Älv från Ale kommun, Jordfallsbron i Bohus
med anslutning från Bohusmotet. Nästa förbindelse norrut är Lilla Edetbron, se figur 1.

Figur 1: Översiktskarta förbindelser över Göta älv, ÅVS E45
Bohusmotet med utblick mot Eriksdal, TRV 2018/16321

Bohusmotet och Jordfallsbron är tidvis högt belastat, särskilt i samband med broöppning. En
åtgärdsvalstudie (ÅVS) togs fram av Trafikverket 2018 med förslag på trimningsåtgärder för
ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för biltrafik, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter.
Åtgärderna föreslogs kunna genomföras inom de mindre potterna i nationell och regional plan
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under perioden 2019 – 2033. På längre sikt behöver Jordfallsbron ersättas, eftersom dess
kvarvarande livslängd är begränsad till 25 år.
ÅVS:en föreslog därutöver att på kort sikt, år 2019-2023, påbörja utredning av var och hur en
eller flera nya älvförbindelser bör lokaliseras. Önskemål om en sådan utredning bör enligt
ÅVS:en spelas in till Västra Götalandsregionen av berörda kommuner. Västra
Götalandsregionen bör sedan prioritera om en utredning är aktuell. Kommunernas önskemål
om ytterligare älvförbindelser avseende behov samt lämplig lokalisering och utformning bör
beaktas i utredningen.
Trafikverket meddelar att de i nuläget inte har något beslut på att starta en ÅVS för nya
älvförbindelser, men behovet finns med som en utpekad brist i deras behovslista. Som de ser
det kan en ÅVS starta tidigast år 2022 och eventuella förslag från ÅVS:en kan som tidigast
ske vid planrevideringen 2026.
Ekonomisk bedömning
ÅVS:en och eventuella åtgärder förutsätts finanserias inom nationell plan.
Invånarperspektiv
Ur ett socialt perspektiv knyter fler älvförbindelser samman kommuner och samhällen.
Hållbarhetsperspektivet
Fler älvförbindelser kortar avstånden och kan bidra till att fler cyklar och utnyttjar
kollektivtrafik. Naturresurser och naturvärden tas i anspråk och risker finns att
bilanvändningen ökar med bättre framkomlighet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Utifrån ett översiktsplaneperspektiv är det avgörande att så tidigt som möjligt veta vilket eller
vilka lägen som kan bli aktuella.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har skett.
Förvaltningens bedömning
Ärendet är framtaget i samråd med infrastrukturavdelningen på sektor samhällsbyggnad.
Diskussioner har förts med tjänstemän i Kungälv och Stenungssund. Bägge kommunerna har
visat intresse av att till GR spela in behovet att starta en ÅVS för nya älvförbindelser.
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En ny älvförbindelse kan ge flera positiva effekter. Det ger en avlastning på den högt
belastade nuvarande förbindelsen över Jordfallsbron, minskar älvens barriäreffekt och ökar
tillgängligheten i det lokala och regionala transportsystemet. Ett finmaskigare vägnät är
särskilt positivt för att möjliggöra effektivare förbindelser med kollektivtrafik och kortare
avstånd för cykeltrafik. Förutsättningarna för integration med grannkommunerna Kungälv
och Stenungssund förbättras.
Processen att få objekt genomförda i den nationella infrastrukturplaneringen tar lång tid. Det
är därför viktigt att i så tidigt skede som möjligt påbörja utredningen kring var någonstans en
ny förbindelse är lämpligast. Utifrån ett översiktsplaneperspektiv är det avgörande att så tidigt
som möjligt veta vilket eller vilka lägen som kan bli aktuella.
Förvaltningen föreslår därför att Ale kommun till GR spelar in behovet av en ÅVS för nya
älvförbindelser i den förestående planrevideringen för nationell transportinfrastruktur 2022 –
2033.
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Åtgärdsförslag/brist

Ny Älvförbindelse
I nuläget finns endast en förbindelse över Göta Älv från Ale kommun, Jordfallsbron i Bohus med anslutning
från Bohusmotet. Bohusmotet är tidvis högt belastat, särskilt i samband med broöppning. En ÅVS togs fram
2018 med förslag på åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för biltrafik, kollektivtrafik och
oskyddade trafikanter.

Portalparagrafer
En hållbar tillväxt i
Kraftigt minskad
storstadsregionen
klimat- och
miljöpåverkan från
transportsystemet

Fler förbindelser över Göta Älv
överbrygger en kraftig barrär
och ökar finmaskigheten i det
regionala transportsystemet.
Det möjliggör en tillväxt av
samhällen med bättre lokal
Syftet med de åtgärder som studerades var att de först och främst skulle kunna finansieras inom de mindre tillgänglighet och därmed
potterna i nationell och regional plan för att genomföras inom planperioden 2019-2033. Därtill
bättre förutsättningar för
identifierades åtgärder som efter fortsatt utredning kan vara aktuella för inarbetning som namngivna objekt hållbart resande. Strategiskt
i nästkommande nationella plan, efter 2029.
placerad kan en ny förbindelse
öka tillgängligheten till
ÅVS:en föreslog att på kort sikt, år 2019-2023, påbörja utredning av var och hur en eller flera nya
pendeltågstrafiken genom Ale
älvförbindelser bör lokaliseras. Önskemål om en sådan utredning bör spelas in till Västra
kommun, med bättre
Götalandsregionen av berörda kommuner. Västra Götalandsregionen bör sedan prioritera om en utredning pendlingsmöjligheter.
är aktuell. Kommunernas önskemål om ytterligare älvförbindelser avseende behov samt lämplig lokalisering
och utformning bör beaktas i utredningen.
De satsningar på
stadsutveckling i Ale kommuns
stationsorter som pågår kan
med fler älvförbindelser
komma fler till del. Kungälv och
Ale kommun får
förutsättningar att integreras
på ett helt annat sätt än i
nuläget.

Fler förbindelser
över Göta Älv
innebär kortare
omvägar för
biltrafik, och bättrre
förutsättningar för
effektiv och gen
kollektivtrafik.
Förutsättningarna
för cykeltrafik ökar.

Bedömningsmodell: GR:s inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen
Vi vill öka
järnvägskapaciteten
för pendel- och
regiontåg längs
huvudstråken

Vi vill förbättra
Vi vill öka sjö- och
framkomligheten för järnvägskapaciteten för
kollektivtrafiken i
godstransporter
det
sammanhängande
stadsområdet

Ingen påverkan.

Fler förbindelser över
Göta älv kan minska
belastningen på
Jordfallsbron och
därmed skapa bättre
framkomlighet för
kollektivtrafiken. Fler
förbindelser ger ett
mer robust system,
med bättre
förutsättningar att
hantera störningar
vid Jordfallsbron.
Sådana störningar
kan i nuläget få
påverkan på
kollektivtrafiken
såväl lokalt som på
långt avstånd från
själva störningen.

Påverkan på sjökapaciteten för
godstransporter behöver studeras
och minimeras i samband med att
ny älvförbinelse utreds.

Inriktningar för transportinfrastrukturen
Vi vill förstärka
Vi vill utveckla
cykelinfrastrukturen i transportsystemet i
sammanhängande
samspel med
regionala stråk
människors livsmiljö,
biologisk mångfald
och
ekosystemtjänster

De barriärbrytande
effekterna som nya
älvförbindelser får är
särskilt viktiga för
cykeltrafiken, som är
beroende av relativt
korta avstånd för att
upplevas som
attraktiv. All form av
cykeltrafik gynnas av
ökad finmaskighet

Överbryggande av
barriärer har
förutsättningar att
förbättra människors
livsmiljö, genom ökad
tillgänglighet. Den
fysiska utformningen
av nya förbindelser
behöver dock
placeras och
utformas med så
begränsad negativ
påverkan som möjligt
på omgivningen.

Vi vill anpassa
transportinfrastrukturen
till klimatförändringarnas
effekter

Vi vill stimulera
innovationer och
ny teknik för att
uppnå ett mer
transporteffektivt
samhälle

Vid placering och
utformning av nya
älvförbindelser ska
klimatförändringarnas
effekter beakttas och
åtgärden anpassas
därefter.

Ingen påverkan.

Underlag för bedömning (beskriv utifrån aktuell kunskap)
Vi vill skapa
förutsättningar för
beteendeförändringar

Befolkning och bostäder

Näringsliv

Grön infrastruktur

Social hållbarhet

Ytterligare aspekter att
beakta

Ett mer finmaskigt vägnät
möjliggör genare och mer
effektiva förbindelser för
kollektivtrafiken, gångoch cykeltrafik. Det
skapar förutsättningar för
beteendeförändringar.

Åtgärder som minskar älven
barriäreffekter och ökar
tillgängligheten är generellt
sett positivt för befolkningen
och ökar potentialen att
utveckla nya samhällen med
god hållbar tillgänglighet.

Ökad tillgänglighet gynnar
både det regionala och
lokala näringslivet, med
bättre förutättningar för
arbetspendling och
transporter/leveranser.

Nya förbindelser bidrar
till att naturområden
på ömse sidor om
älven tillgängliggörs
med cykel för fler än
idag. Som exempel på
områden som kan
komma åt nås enkelt
med cykel från bägge
sidor om älven, kan
nämndas Svartedalen i
Kungälv med natura
2000 området
Lysegården, samt
naturreservatet Rished
i Ale.

En ny förbindelse ger
förutsättningar att
knyta samman
lokalsamhällen på
bägge sidor om älven
för fler målgrupper,
vilket bidrar till ökad
social hållbarhet.

Ale kommun är till stora
delar avskärmad från
Göta Älv av Norge
Vänerbanan och E45. En
ny förbindelse i sig
innebär en möjlighet att
komma närmre Älven,
samt ger tillgänglighet
till den västra sidan där
förutsättningarna att
närma sig älven är
avsevvärt större.
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Anställning av pedagog i
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Anställning av förskollärare
Förskollärare anställs
från och med 2021-0401
Anställning av förskollärare
Förskollärare anställs
från och med 2021-0607
Anställning av förskollärare
Förskollärare anställs
från och med 2021-0601
Anställning av förskollärare
Förskollärare anställs
från och med 2021-0607
Anställning av biträdande
Anställning av
rektor Bohusskolan
biträdande rektor från
och med 2021-04-01
Anställning av
Skoladministratör
skoladministratör
anställs från och med
2021-04-01
Anställning av
Pedagog i SO i åk 7-9
pedagog/verksamhetsutvecklare samt till viss del
verksamhetsutveckling
anställs från och med
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Anställning av pedagog i
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Enhetschef

2021-03-02
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2021-04-01
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2021-03-02

Sektorchef

2021-04-08
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2021-03-01
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2021-03-01

Enhetschef

2021-03-01

Enhetschef

2021-03-19
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2021-03-01

Enhetschef
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