KALLELSE
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Tid

Kl. 18:00-21:30

Plats

A-salen i Alafors medborgarhus

Ledamöter

Claes-Anders Bengtsson (KD),
ordförande
Mikael Berglund (M)
Oliver Andersson (M)
Susanna Mouvitz (M)
Jan Skog (M)
Henrik Fogelklou (M)
Lars Kopp (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Maj Holmström (M)
Erik Liljeberg (M)
Lennarth Dahl (C)
Åke Niklasson (C)
Jessika Loftbring (C)
Tyrone Hansson (FIA)
Jonas Molin (-)
Renée Palmnäs (FIA)
Stefan Ekwing (L)
Rose-Marie Fihn (L)
Sune Rydén (KD)
Jenny Sandkvist (MP)
Sonny Landerberg (MP)
Paula Örn (S)

Krister Berghenhus (S)
Monica Samuelsson (S)
Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Dennis Ljunggren (S)
Lena Orstadius (S)
Rolf Gustafsson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johan Nordin (S)
Ingrid Inhammar (S)
Elaine Björkman (S)
Klas Karlsson (S)
Lisa Gustafsson (V)
Sven Engdahl (V)
Christer Pålsson (V)
Birgitta Andersson (V)
Sven Nicolaisen (-)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Kennet Sandow (SD)
Lennie Kjellman (-)
Marita Henriksson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)
Pernilla Johansson (SD)
Robert Roos (SD)

Ersättare

Urban Wallbert (M)
Anna Löfgren Silfversparre (M)
Dennis Larsen (M)
Gustav Havilehto (M)
Magnus Wennergren (M)
Johan Bankel (M)
Lina Bodestad (C)
Hampus Eskilsson (C)
Brita Karlsson (FIA)
Christer Eriksson (FIA)
Eva Lans Samuelsson (L)
Madeleine Olofsson (L)
Christer Mörlin (KD)
Ingvar Arvidsson (KD)
Geo de Maré (MP)
Lars-Åke Ellbén (MP)

Hiba Sahtaogullari (S)
Jarl Karlsson (S)
Christina Oskarsson (S)
Aree Said Gaff (S)
Monica H Westberg (S)
Toni Andersson (S)
Karin Heimdal (S)
Adam Jones (V)
Ann Franzén (V)
Börje Ohlsson (AD)
Kjell Brattfors (AD)
Rainer Andreasson (SD)
Mattias Börjesson (SD)
Anna-Karin Axelsson (SD)
Mikael Larsson (SD)

Övriga

Maria Reinholdsson, kommunchef

Afram Shiba, kommunsekreterare
Josefin Thorn Tuvestad, kommunjurist

Förhinder att närvara anmäls till: Afram Shiba, tel 0303-70 35 99 eller
afram.shiba@ale.se
Cleas-Anders Bengtsson,
ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Ärenden

Föredragande

A

Upprop

B

Justering

1

KS.2021.2 - Fastställande av
föredragningslista

2

KS.2021.1 - Allmänhetetens frågestund

3

KS.2021.516 - Presentation av ny
taxekonstruktion för VA-taxan

4

KS.2021.505 - Presentation av arbetet med Helena Bokvist, lokalstrateg
lokalförsörjningsplanen 2023-2032
Tony Jönsson, fastighetschef

5

KS.2021.103 - Val av ny nämndeman

6

KS.2021.16 - Val av suppleant till styrelsen
för Renova AB för årsstämma 2022-2023

7

KS.2021.600 - Val av ledamot till styrelsen
för Evert AB

Gunnel Borgström, enhetschef
Infrastruktur

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Ärenden

Föredragande

8

KS-SOU.2021.265 - Presentation av
kommunstyrelsens nämndplan med
budget för år 2022

Mikael Berglund (M),
kommunstyrelsens ordförande

9

KS-EKO.2021.571 - Presentation av
samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsplan med budget för 2022

Henrik Fogelklou (M), ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden

10

KS-EKO.2021.571 - Presentation av
socialnämndens nämndplan med budget
för 2022

Tyrone Hansson (FIA), ordförande i
socialnämnden

11

KS-EKO.2021.571 - Presentation av
servicenämndens nämndplan med budget
för 2022

Jessika Loftbring (C), ordförande i
servicenämnden

12

KS-EKO.2021.571 - Presentation av
utbildningsnämndens nämndplan med
budget för 2022

Erik Liljeberg (M), ordförande i
utbildningsnämnden

13

KS-EKO.2021.571 - Presentation av kulturoch fritidsämndens nämndplan med
budget för 2022

Sonny Landerberg (MP), ordförande
i kultur- och fritidsnämnden

14

KS-EKO.2021.571 - Presentation av
Christer Mörlin (KD), ordförande i
överförmyndarnämndens verksamhetsplan överförmyndarnämnden
med budget för 2022

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Ärenden

Föredragande

15

KS.2021.565 - Presentation av AB
Alebyggens allmännyttiga plan med
ekonomisk prognos för 2022

Stefan Ekwing (L),
styrelseordförande

16

KS-SOU.2021.398 - Uppföljning av intern
kontrollplan 2021 för delårsbokslut 2 – alla
nämnder

17

KS.2021.516 - Antagande av ny
taxekonstruktion avseende VA

18

KS.2021.515 - VA-taxa 2022

19

KS.2021.514 - Renhållningstaxa och
serviceavgift 2022

20

KS.2021.517 - Kultur och fritids taxor och
avgifter 2022

21

KS-EKO.2021.574 - Investering i samband
med exploatering av Nödinge centrum

22

KS.2021.505 - Lokalförsörjningsplan 20232032

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Ärenden

23

KS-EKO.2021.554 - Borgensbehov
Alebyggen 2022

24

KS-EKO.2021.327 - Ansökan om bidrag till
bygge av ny bro över Slereboån i Röserna

25

KS-SOU.2021.277 - Ny styrmodell Ale
kommun

26

KS-SÄK.2021.531 - Program för
krisberedskap och civilt försvar

27

KS-EKO.2021.553 - Begäran från
Socialnämnden om tillåtelse att göra
underskott 2022

28

KS.2021.544 - Remiss avseende Hälso- och
sjukvårdsavtal och tillhörande
överenskommelser 2022-2026

29

KS.2021.543 - Remiss avseende förslag till
Färdplan - länsgemensam strategi för god
och nära vård

30

KS.2021.455 - Avskaffande av politiskt
sakkunniga

Föredragande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-20

Ärenden

31

KS-HR.2021.221 - Riktlinje för bisyssla

32

KS.2021.140 - Redovisning av ej
slutbehandlade motioner 2021

33

KS.2021.5 - Redovisning av underrättelser
och beslut

Föredragande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-11-15

KF § 214

Dnr KS.2021.103

Val av ny nämndeman
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny nämndeman bordläggs.
Sammanfattning
Alingsås tingsrätt beslutade 2021-04-22 att entlediga Pierre Torwald från hans
uppdrag som nämndeman vid Alingsås tingsrätt från och med 2021-07-01.
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken ska kommunfullmäktige välja ny
nämndeman. Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att val av ny nämndeman bordläggs.
Beslutsunderlag
Beslut om entledigande från Alingsås tingsrätt, 2021-04-22
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.600
Datum:
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
Kommunstyrelsen

Ny ledamot till styrelsen för Evert AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2022 utse Martin Hellström till
ledamot i styrelsen för Evert AB (Org. nr. 556086-0396)
Sammanfattning
Kommunen äger aktiebolaget Evert AB (En väg efter rätt Tanke AB, Org. nr. 556086-0396)
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.
En av ledamöterna har avsagt sig sitt uppdrag i samband med att anställning upphört och
därför behöver en ny ledamot utses.
Förvaltningen föreslår att Martin Hellström, verksamhetschef inom sektor samhällsbyggnad,
utses till ny ledamot för Evert AB från och med 1 januari 2022.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Avdelningschef kansli och säkerhet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Bolagsordning 2015-11-30
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare, avdelning kansli och säkerhet
För kännedom:

Bolagsverket
Ken Gunnesson
Martin Hellström

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2015-11-30

En väg efter rätt Tanke AB
Org. nr. 556086-0396

BOLAGSORDNING
Firma

§1
Bolagets firma är En väg efter rätt Tanke AB.

Säte

§2
Styrelsen har sitt säte i Ale kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet

§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta
fastigheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§4
Bolaget har till ändamål förvalta och hyra ut de i bolaget
ingående fastigheterna. Fastigheterna planeras att överlåtas
från bolaget till Ale kommun. Fastigheterna har ett
strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så
småningom att behöva tas i anspråk för utveckling av
Nödinge centrum. Fram till dess ska fastigheterna hyras ut.
Vid eventuell likvidation av bolaget ska dess behållna
tillgångar tillfalla Ale kommun.
Aktiekapital

§5
Aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst
400 000 kronor.

Antal aktier

§6
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000
aktier.
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Styrelse

§7
Styrelsen ska bestå av lägst en ledamot och högst tre
ledamöter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska
minst en suppleant väljas. Styrelsen kan bestå av lägst ingen
suppleant och högst två suppleanter. Styrelsen utses av
kommunfullmäktige i Ale kommun för tiden från den
ordinarie eller extra bolagsstämman som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

Revisorer

Lekmannarevisor

Kallelse

§8
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring
samt styrelsens förvaltning utses på ordinarie eller extra
bolagsstämma en revisor och en suppleant alternativt ett
revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.
För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är
tillräcklig skall Ale kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Uppdrag som lekmannarevisor
och suppleant gäller för samma mandattid som för bolagets
styrelse.
§9
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast
två veckor före stämman genom brev.

Bolagsstämma

§ 10
Ordinarie bolagsstämma hålls inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden
förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
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4. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och
balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter i förekommande
fall
10. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande
fall
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för
hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan
begränsning i röstetalet.
Räkenskapsår

§ 11
Räkenskapsår är kalenderår.

Hembud

§ 12
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som
inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att
lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye
ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången
till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt
han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en
akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress
är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de
lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat
från anmälan hos styrelsen om övergången.
3

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier
så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i
aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad
begär det, av notarius publicus.
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot
vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte
särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev
bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två
månader från den dag då lösningsanspråket framställdes
hos aktiebolaget.
Övrigt

§ 13
a) Ale kommun och dess revisorer äger rätt att när som
helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga
handlingar och även för övrigt inspektera bolaget.
b) Allmänheten har, med iakttagande av aktiebolagslagen,
rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de
grunder som gäller för allmänna handlingars
offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handlingar
avgörs av styrelsen.
c) Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ale kommun
möjlighet att yttra sig innan beslut, som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Ändring av bolagsordning

§ 14
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Ale kommun
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 222

Dnr KS-SOU.2021.265

Verksamhetsplan med budget 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan med budget 2022
med ändringen att begreppet "verksamhetsplan" ska bytas ut till "nämndplan".
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har som uppdrag att arbeta med styrning inom bland annat
ekonomi och HR, samordning, stöd och uppföljning i relation till övriga
nämnder. Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att skapa ”Ett Ale”, där
alla delar av vår organisation samverkar för att skapa ett så stort mervärde som
möjligt för den enskilde invånaren. Samverkan ska vara en självklarhet och
kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för detta genom
samverkansplattformar mellan nämnder, för näringslivet och kommunen samt
genom samverkan med civilsamhället.
Utmaningar som samhället står inför handlar bland annat om långsiktig
finansiering av offentlig verksamhet, demografisk utveckling, psykisk ohälsa,
bostadsbrist och ensamhet, klimatförändringar och kompetensförsörjning.
Målen ska omsättas i arbete och som bjuder in invånare och samhällsaktörer
för att hitta nya innovativa, medskapande lösningar på utmaningarna. Ledning
och styrning går i tillitsskapande riktning med utgångspunkt i organisationens
kompetens, lärande och fokus på invånarnas behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-08
Kommunstyrelsens verksamhetsplan
Förhandlingsprotokoll enligt MBL
Yrkande
Monica Samuelsson (S) och Dennis Ljunggren (S) gör följande
ändringsyrkande där "verksamhetsplan" ersätts med "nämndplan".
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Monica
Samuelssons (S) och Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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1(4)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.265
Datum: 2021-10-08
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan med budget 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan med budget 2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har som uppdrag att arbeta med styrning inom bland annat ekonomi och
HR, samordning, stöd och uppföljning i relation till övriga nämnder. Kommunstyrelsens
verksamhetsplan fokuserar på att skapa ”Ett Ale”, där alla delar av vår organisation
samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren.
Samverkan ska vara en självklarhet och kommunstyrelsen arbetar med att skapa
förutsättningar för detta genom samverkansplattformar mellan nämnder, för näringslivet och
kommunen samt genom samverkan med civilsamhället.
Utmaningar som samhället står inför handlar bland annat om långsiktig finansiering av
offentlig verksamhet, demografisk utveckling, psykisk ohälsa, bostadsbrist och ensamhet,
klimatförändringar och kompetensförsörjning. Målen ska omsättas i arbete och som bjuder in
invånare och samhällsaktörer för att hitta nya innovativa, medskapande lösningar på
utmaningarna. Ledning och styrning går i tillitsskapande riktning med utgångspunkt i
organisationens kompetens, lärande och fokus på invånarnas behov.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-08
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget
Förhandlingsprotokoll, 2021-10-22

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
Avdelningschef Strategi och uppföljning

Ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog på fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021 åt respektive
nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i
enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om verksamhetsplan för år
2022. Detta uppdrogs åt nämnderna att göra senast 18 november 2021 samt att redovisa
respektive verksamhetsplan och detaljbudget för år 2022 vid kommunfullmäktiges
sammanträde senast den 20 december 2021.
De strategiska målen bidrar till bilden av Ale kommun och kan vara av stor betydelse i
kommunens utåtriktade verksamhet. Det bidrar också till kommunens helhetsbild och sprider
kunskap inom kommunen och riktar våra insatser. Kommunstyrelsen i rollen som
stödfunktion arbetar med att bistå kärnverksamheterna i uppdragen med kommunens
välfärdstjänster. Detta sker genom olika planeringsunderlag, utredningar,
nämndadministration samt ekonomiska styrsystem och förutsättningar samt personalrättsligt
stöd.
Kommunstyrelsen stödjer fortsatt arbetet med hälsa och välbefinnande utifrån resultatet i
utredningen om psykisk ohälsa. Under 2022 kommer en uppföljning av den tidigare sociala
kartläggningen att genomföras. Kartläggningen kommer till viss del vara en uppföljning men
kommer också att identifiera nya områden för uppföljning utifrån förändring i samhället och
ny tillgänglig data.
Kommunstyrelsen arbetar under 2022 tillsammans med andra aktörer för att
identifiera möjligheter för arbete inom kommunen för exempelvis personer som står utanför
arbetsmarknaden. Praktikanter ska tas emot av kommunstyrelsen vilket ger möjlighet till den
yngre generationen att lära känna de olika yrken och arbetsuppgifter som finns i en kommun.
Arbetsmarknadsanställningar används av kommunstyrelsen med syfte att skapa bättre
förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Inom ramen för
kommunstyrelsen digitaliseringsansvar fokuserar sektorn på styrning och ledning för att
säkerställa effektiv hantering av kommunens digitalisering där nyttan och eventuella
skalfördelar är en prioritering. Under 2022 kommer kommunstyrelsen lägga förslag på en
uppdaterad digitaliseringspolicy. Arbetet med nytt bostadsförsörjningsprogram planeras att
starta upp under 2022 i nära samarbete med övriga sektorer. Under 2022 kommer en särskild
satsning på den externa webben att göras. Syftet är att tillgängliggöra webben enligt gällande
lagstiftning samt förenkla användningen ur olika perspektiv. Arbetet med en ny vision och
värdegrund som leds av kommunstyrelsen kommer att startas upp under det första kvartalet
2022.
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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Arbetet med att förenkla och förtydliga styrdokumenten fortsätter såväl som arbetet med att
samordna de gemensamma administrativa processerna. Fokus i arbetet ligger på att främja
transparens samt ordning och reda. Under 2022 fortsätter även arbetet för kommunstyrelsen
med att kvalitetssäkra beredningsprocessen.
För att kunna arbeta nära hemma krävs säkra digitala lösningar. Kommunstyrelsen arbetar
tillsammans med IT med att, bland annat utifrån Schrems II-domen, säkerställa att de digitala
verktygen lever upp till de GDPR-, informationssäkerhets- samt sekretesskrav som finns samt
vägleder verksamheten i när det inte är lämpligt att använda digitala verktyg.
Kommunstyrelsen ska förenkla insyn och delaktighet i den kommunala verksamheten och
genom transparent och ändamålsenlig kommunikation i olika kanaler skapa förtroende för
kommunens verksamhet. Ett särskilt fokus under 2022 blir kommunens föreslagna nya
styrmodell och arbetet med nämndernas omvärldsanalyser och omvärlds/invärldsdagen för
2022.
Under 2022 genomförs allmänna val, vilket är en tillkommande arbetsinsats för
kommunstyrelsen. Valet kräver under året betydande personella resurser och kommer att
påverka verksamheten i övrigt. Valet genomförs inom kansliet genom ordinarie personalresurs
men kommer att ta andra resurser i anspråk då olika delar av organisationen kan bli
involverade.
Ekonomisk bedömning
I kommunfullmäktiges tilldelade budgetram för kommunstyrelsen så ingår varken några
effektiviseringskrav eller några direkta satsningar, utan budgeten är uppräknad med
lönerevision, inflation samt befolkningsförändringar.
Kommunledningens budget minskar på grund av att budgeten för sociala investeringar nu är
helt avvecklad. Kommunledningens budget innehåller en särskild satsning på kommunens
hemsida på 1,8 mkr.
HR-avdelningens budget utökas främst när det gäller budgeten för hållbart ledarskap som
uppgår till 2,5 mkr. Den utökas också när det gäller företagshälsovård samt friskvård, då
budgetramen för dessa verksamheter ej varit anpassad till antalet anställda i kommunen.
Ekonomiavdelningens utökade budget härrör sig till ökade kostnader kring nytt
ekonomisystem. Strategi och uppföljningsbudget minskar på grund av flytten av färdtjänst till
socialtjänsten men innehåller också flertalet satsningar på bland annat kommunkompassen,
Chatbot och kring digitalisering.
Räddningsförbundets budget ökar med 1,8 mkr vilket är en konsekvens av beslutet att gå över
till en fast dagbemanning (heltidskår från deltidskår) även i Ale. Tidigare har den bara funnits
i Kungälv. Det har avsatts ökade medel för detta sedan ett par år tillbaka och ska så även ske
2022
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Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Det finns flera styrdokument som beaktas i ärendet som exempelvis energi- och
klimatstrategin, näringslivsstrategin, översiktsplan mfl.
Remissyttrande
Inget remissförfarande har genomförts.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagen verksamhetsplan med fokus på kommunstyrelsens
huvudsakliga uppdrag medverkar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsplan och
budget.
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1 Nämndens uppdrag
I kommunstyrelsens reglemente framgår kommunstyrelsens arbetsuppgifter. De viktigaste uppgifterna finns i §§
4-5
4§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.
Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund vilka kommunen är medlem i.
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt
1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag,
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan nämnd.
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2 Sammanfattning
Kommunstyrelsen har som uppdrag att arbeta med styrning inom bland annat ekonomi och HR, samordning,
stöd och uppföljning i relation till övriga nämnder/verksamheter. Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på
att skapa ”Ett Ale”, där alla delar av vår organisation samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt
för den enskilde invånaren. Samverkan ska vara en självklarhet och Kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för detta genom samverkansplattformar mellan nämnder, för näringslivet och kommunen samt genom samverkan med civilsamhället.
Utmaningar som samhället står inför handlar bland annat om långsiktig finansiering av offentlig verksamhet, demografisk utveckling, psykisk ohälsa, bostadsbrist och ensamhet, klimatförändringar och kompetensförsörjning.
Målen ska omsättas i arbete och som bjuder in invånare och samhällsaktörer för att hitta nya innovativa, medskapande lösningar på utmaningarna. Ledning och styrning går i tillitsskapande riktning med utgångspunkt i organisationens kompetens, lärande och fokus på invånarnas behov.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
4.1 Hälsa och välbefinnande
Beskrivning
Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske
främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.
Planeringskommentar
De strategiska målen bidrar till bilden av Ale kommun och kan vara av stor betydelse i kommunens utåtriktade
verksamhet. Det bidrar också till kommunens helhetsbild och sprider kunskap inom kommunen och riktar våra
insatser.
Kommunstyrelsen ska stödja det fortsatta arbetet med hälsa och välbefinnande utifrån resultatet i utredningen
om psykisk ohälsa. Arbetet i samarbetsforumet Tidiga Samordnade Insatser (TSI) fokuserar under 2022 på områdena våld i nära relationer, fysisk aktivitet, suicidprevention och föräldrastöd. En särskild leverans för 2022 kommer att vara en ny kartläggning av "hur mår vi i Ale kommun" utifrån det övergripande ansvaret för Ales samarbetsavtal med VGR inom folkhälsa. Kartläggningen kommer till viss del vara en uppföljning av den tidigare
(2016) sociala kartläggningen men kommer också att identifiera nya områden för uppföljning utifrån förändring i
samhället och ny tillgänglig data. Kommunstyrelsen fortsätter sitt förebyggande arbete inom fler områden där det
systematiska brottsförebyggande arbetet är en central del i arbetet med hälsa och välbefinnande.
Ett bra företagsklimat och fler företagsetableringar leder till att fler kommuninvånare kan ha sin arbetsplats nära
hemmet. Avdelningen arbetar med att facilitera mötesplatser och nätverk för företagare och personer i ”starta
eget” tankar och att vid företagsetablering arbeta med matchning, stöd och råd till företag samt att bidra med en
helhetssyn för vilka etableringar som kommunen ska arbeta för.
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4.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord
ska genomföras.
Allmän beskrivning
Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande
på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp
detta.
Planeringskommentar
Här bidrar kommunstyrelsen genom arbetet inom ramen för folkhälsa (TSI) och med att genomföra en uppdaterad kartläggning av hur kommunens invånare mår.

4.2 Kunskap och utbildning
Beskrivning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framför allt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.
Planeringskommentar
Digitaliseringen och automatisering leder utvecklingen med att förändra arbetsmarknaden. Nya jobb tillkommer
och en hel del gamla kommer att försvinna. Mer än 50 % av de yrken som finns idag menar man kommer att försvinna och ersättas med andra inom de närmsta 20 - 30 åren. Detta ställer nya krav på utbildningssektorn som
skall utbilda arbetskraft för en yrkesroll som kanske ännu inte finns idag.
Kommunstyrelsen bidrar till arbetet med kunskap och utbildning genom att agera som målstödjare, tillhandahålla
beslutsunderlag och nyckeltal för sektorerna samt genom att arbeta för att fler UF-företag drivs av Ale-ungdomar.
På egna ben är ett exempel där kunskap inspirerar till hållbara beteenden.
Det gemensamma arbetet i samarbetsforumet Tidiga Samordnade Insatser bidrar till förbättrade förutsättningar
för kunskap och utbildning.
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4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Beskrivning
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. 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. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem de som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.
Planeringskommentar
Kommunstyrelsen bidrar med omvärldsbevakning för kunskap om kommande samhällsförändringar och förändringar på arbetsmarknaden.
Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för Ale kommuns utveckling. Det
ska upplevas som lätt att vara företagare i Ale. Särskild hänsyn ska tas till utmaningen med ungdomsarbetslöshet
och människor som står långt från arbetslivet vid företagsetableringar. Kommunstyrelsen utvecklar dialog med
företagen genom bland annat företagsbesök, erbjuder råd, stöd och utbildning vid företagsutveckling genom
olika tillväxtprogram. Kommunstyrelsen tillhandahåller statistik och prognoser som används av andra enheter
och verksamheter i sin strategiska planering av insatser eller åtgärder. Till exempel befolkningsprognosen.
Kommunstyrelsen arbetar under 2022 tillsammans med andra aktörer för att identifiera möjligheter för arbete
inom kommunen för exempelvis personer som står utanför arbetsmarknaden. Praktikanter ska tas emot av kommunstyrelsen vilket ger möjlighet till den yngre generationen att lära känna de olika yrken och arbetsuppgifter
som finns i en kommun. Arbetsmarknadsanställningar används av kommunstyrelsen med syfte att skapa bättre
förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen stödjer ungdomar i att växa
som arbetstagare genom handledning.

4.4 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget
sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi
vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi
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upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett
föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
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. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan vara
en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under
dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i
våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.
Planeringskommentar
Kommunstyrelsen som remissinstans i planarbeten bidrar med kunskap och omvärldsbevakning för en hållbar
samhällsutveckling. Vid samhällsplanering kan det lokala näringslivet stärkas genom ett näringslivsperspektiv
som skapar bättre förutsättningar till besöksnäring och lokal handel. Näringslivet är en viktig part i arbetet med
att minska de konsumtionsbaserade utsläppen och att skapa förutsättning för cirkulär ekonomi. Stöd till omställning ges genom tillgång till nätverk och utbildningar samt lotsning till regionala och nationella stöd.
Inom ramen för kommunstyrelsen digitaliseringsansvar fokuserar sektorn på styrning och ledning för att säkerställa effektiv hantering av kommunens digitalisering där nyttan och eventuella skalfördelar är en prioritering.
Under 2022 kommer kommunstyrelsen lägga förslag på en uppdaterad digitaliseringspolicy.
Energi- och klimatrådgivning erbjuds invånare, föreningar och företag i kommunen. För att nå ut till målgrupperna kommer utåtriktat arbetet att ske i samverkan med andra enheter som exempelvis kontaktcenter, näringsliv, bygglov och miljö.
Arbetet med nytt bostadsförsörjningsprogram planeras att starta upp under 2022 i nära samarbete med övriga
sektorer.
Kommunstyrelsen ska under 2022 genomföra sin handlingsplan för Energi- och klimatstrategi 2030:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beställa klimatsmart mat till konferenser/möten
Inte köpa in engångsartiklar
Samordna inköp för att minska behov av frakt
Uppmuntra möjligheter till att resa med kollektivtrafik när behov av resande finns såsom exempelvis att
redan i möteskallelser anpassa tider efter kollektivtrafik och beskriva hur man reser till mötet kollektivt.
Skapa tid mellan möten för att möjliggöra att man ska hinna resa kollektivt.
Driva på och efterfråga exempelvis digitalisering för minskad pappersanvändning
Ta hänsyn till klimatpåverkan när kommunen ska genomföra centraliserade inköp av julklappar för anställda
Vid alla tillfällen av resor i tjänsten såsom exempelvis kompetensförsörjning genom kurser och konferenser ställa nyttan av konferenser eller kursen i relation till klimatpåverkan och företrädesvis välja alternativ som kan genomföras utan resor
Vid kommande upphandlingar eller omskrivningar av befintliga avtal rangordna leverantörer av möbler
så att de företag som kan leverera återbrukade möbler prioriteras först där detta är möjligt

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp arbetet med Kommunernas klimatlöften, som är en del av Västra
Götalandsregionens klimatstrategi Klimat 2030.
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4.5 Ett Ale
Beskrivning
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.
Planeringskommentar
Under 2022 kommer en särskild satsning på den externa webben att göras. Syftet är att tillgängliggöra webben
enligt gällande lagstiftning samt förenkla användningen ur olika perspektiv.
Arbetet med att förenkla och förtydliga styrdokumenten fortsätter såväl som arbetet med att samordna de gemensamma administrativa processerna. Fokus i arbetet ligger på att främja transparens samt ordning och reda.
Under 2022 fortsätter även arbetet för kommunstyrelsen med att kvalitetssäkra beredningsprocessen.
För att kunna arbeta nära hemma krävs säkra digitala lösningar. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med IT
med att, bland annat utifrån Schrems II-domen, säkerställa att de digitala verktygen lever upp till de GDPR-, informationssäkerhets- samt sekretesskrav som finns samt vägleder verksamheten i när det inte är lämpligt att använda digitala verktyg.
Kommunstyrelsen ska förenkla insyn och delaktighet i den kommunala verksamheten och genom transparent
och ändamålsenlig kommunikation i olika kanaler skapa förtroende för kommunens verksamhet. Ett särskilt fokus under 2022 blir kommunens föreslagna nya styrmodell och arbetet med nämndernas omvärldsanalyser och
omvärlds/invärldsdagen för 2022. Arbetet med en ny vision och värdegrund ska startas upp under det första
kvartalet 2022.
Kommunstyrelsen utifrån sitt digitaliseringsansvar kommer under 2022 arbeta fram ett förslag på instyrning och
prioritering av de kommungemensamma digitaliseringsmedlen. Nämnden fortsätter också sitt arbeta med att utveckla e-tjänster inom bland annat området HR/Lön.
Under 2022 genomförs allmänna val, vilket är en omfattande arbetsinsats för kommunstyrelsen. Valet kräver under året personella resurser och kommer att påverka verksamheten i övrigt. Valet genomförs inom kansliet genom ordinarie personalresurs och kommer att kräva en fokusering av resurser.
Kommunstyrelsen har kunskap och erfarenhet av flera verktyg som kan användas för att samla olika aktörer i
dialogprocesser. Kommunstyrelsen stödjer med metoder och verktyg som exempelvis; facilitering (på plats och i
och mellan grupper), mellanrumsfrågor, processledning/processledningsstöd, i förändringsledning, projektledning/samordning och tjänstedesign.
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4.5.1 Uppdrag: Ett arbete med att förnya vår aktuella vision och värdegrund
ska påbörjas under året.
Allmän beskrivning
Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under
året.
Planeringskommentar
Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med kommunens vision och värdegrund och arbetet ska startas upp under 2022. Planeringen för arbetet kommer att arbetas fram tillsammans med kommunens förtroendevalda under
första kvartalet.

4.6 En arbetsgivare
Beskrivning
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemannings utmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånare perspektivet för att
tillitsbaserad styrning skall fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper
där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.
Planeringskommentar
Under 2022 fortsätter arbetet för kommunstyrelsen med att säkerställa rehabiliteringsprocessen utifrån gällande
lagkrav. Ett fortsatt fokus är att utveckla stödet till chefer i organisationen för att få likvärdiga förutsättningar.
Det innebär bland annat att ta fram och implementera rutiner, stöd och verktyg kring organisatorisk och social
arbetsmiljö.
Utifrån de ökade ohälsotalen och bäringen detta har på övriga strategiska mål kommer även ett arbete med att
kartlägga och analysera organisationens ohälsotal genomföras fördjupat. Analysen ger kommunstyrelsen möjlighet att rikta insatser till där behov finns. Utifrån arbetet med att digitalisera för att underlätta, förenkla och möjliggöra för ökat värde kommer också arbetet med att utveckla de digitala verktygen Stella tillbud samt Stratsys
arbetsmiljö vara ett fokusområde. Utbildning inom Arbetsmiljö är inplanerad för chefer och skyddsombud. Alla
HR-specialisterna utbildar sedan hösten löpande chefer i sina ledningsgrupper kring specifika HR-processer som
kan vara aktuella. Därefter läggs det ut ett material som samtliga chefer kan använda i sina arbetsgrupper som
kompetensutveckling till exempel vid APT.
I linje med kommunens riktlinje för chefer i Ale kommun identifieras under 2021 verksamhetens behov av
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utveckling gällande chefskapet och ledarkompetens. En modell för ledarutvecklingen arbetas fram där under
2021, vilken går i linje med rutinen "Stöd för chefers utveckling".
Modellens eftersträvan är innehålla de främjande delarna, ledarskapsutvecklingsprogram, kunskapsöverföring,
effektiva team, hållbart ledarskap samt strategiskt personalförsörjningsarbete. Insatser som stödjer och medverkar till goda chefer och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

4.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper.
Allmän beskrivning
Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad HME och NKI.
UTB – Socialtjänst – KS (HR)
Planeringskommentar
En kartläggning av nuvarande chefsansvar samt kostnadsbeskrivning vid minskade personalgrupper för utvalda
chefer kommer att genomföras.
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5 Basverksamhet
5.1 Beskrivning av basverksamhet
5.1.1 Ekonomi och upphandling
Beskrivning
Under 2022 fortsätter arbetet med att implementera funktioner i det nya ekonomisystemet där arbetet också fortsätter med att se över stöd för rapporter i kommunens budget/prognos och analysstöd Insikt samt ett arbete
med att vidare utveckla ekonomihandboken.

5.1.2 HR avdelningen
Beskrivning
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 och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap.

5.1.3 Avdelning kansli och säkerhet
Beskrivning
Basverksamheten för kanslienheten består i att vara kommunstyrelsens funktion inom nämndadministration, registratur, arkiv, dataskydd och informationssäkerhet, förtroendemannahantering, försäkringar samt juridiskt stöd.
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs inom kansliet.
Säkerhetsenhetens basverksamhet består i att stödja samtliga sektorer inom trygghet, säkerhet och beredskap.

5.1.4 Avdelning Strategi och uppföljning
Beskrivning
Avdelningens uppdrag omfattar digitalisering, näringslivsfrågor, övergripande kommunikationsplanering och
kriskommunikation, kommunens kontaktcenter som omfattar reception i kommunhus Nödinge, att hantera samtalen till Ale kommuns huvudnummer och olika slags avtalade ärendetyper såsom enklare faderskapsutredningar,
översiktlig planering, beslutsstödsystemet Stratsys, analys och statistik för beslutsfattande, processledning, beredning av politiska beslut, utvärderings- och förstudieuppdrag, övergripande energi-, klimat- och miljöfrågor, ett
särskilt ansvar för kollektivtrafikens utveckling i kommunen samt folkhälsoområdet enligt avtal med VGR, internationella kontakter och extern finansiering.
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6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden
Belopp i tkr
Kommunchef (sektorcentrala medel)

2021

2022

Prognos

Budget

Budget

7 828

16 828

15 428

Ekonomiavdelning

17 879

18 379

19 542

HR avdelning

22 073

21 873

25 349

Kansli och säkerhetsavdelning

17 714

19 714

19 002

Avdelning Strategi och uppföljning

30 142

31 342

28 169

Räddningstjänst (BORF)

33 287

33 287

35 087

Förtroendemannaverksamhet

13 174

14 674

14 948

Pensioner

38 600

29 000

29 000

180 697

185 097

186 525

Totalt

I kommunfullmäktiges tilldelade budgetram för kommunstyrelsen så ingår varken några effektiviseringskrav eller
några direkta satsningar, utan budgeten är uppräknad med lönerevision, inflation samt befolkningsförändringar.
Kommunledningens budget minskar på grund av att budgeten för sociala investeringar nu är helt avvecklad.
Kommunledningens budget innehåller en särskild satsning på kommunens hemsida på 1,8 mkr.
HR-avdelningens budget utökas främst när det gäller budgeten för hållbart ledarskap som upp går till 2,5 mkr.
Den utökas också när det gäller företagshälsovård samt friskvård, då budgetramen för dessa verksamheter ej varit
anpassad till antalet anställda i kommunen. Ekonomiavdelningens utökade budget härrör sig till ökade kostnader
kring nytt ekonomisystem. Strategi och uppföljningsbudget minskar på grund av flytten av färdtjänst till socialtjänsten men innehåller också flertalet satsningar på bland annat kommunkompassen, Chat bot och kring digitalisering.
Räddningsförbundets budget ökar med 1,8 mkr vilket är en konsekvens av beslutet att gå över till en fast dagbemanning (heltidskår från deltidskår) även i Ale. Tidigare har den bara funnits i Kungälv. Det har avsatts ökade
medel för detta sedan ett par år tillbaka och ska så även ske 2022.
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7 Personal
Analys och kommentar
Kansli och säkerhetsavdelningen är den bemannad på ett ändamålsenligt sätt.
Den strategiska enheten avslutas i och med att förslag till ny översiktsplan antas. För utvecklingsenheten så har
de senaste åren en fokusering av uppdragen genomförts och enhetens anställda har minskat. En kommunkontroller har anställts som kommer att ta över vid en pensionsavgång.
För kontaktcenter så har sjukfrånvaron ökat kraftig. I augusti 2021 hade sjukfrånvaron ökat från 14,6 procent
2020 till 26,7 procent. Långtidssjukfrånvaron har ökat från 5,6 procent 2020 till 19,7 procent.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

SBN § 189

Dnr SBN.2021.326

Verksamhetsplan med budget 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan med
budget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställa en verksamhetsplan med budget för
2022 utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och kommunbidrag. Förslaget
till verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna
"verksamhetsplan med budget 2022" samt nämndens inriktningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-19
Verksamhetsplan med budget 2022, 2021-10-26
Yrkande
Seppo Tallheden (S) gör följande tilläggsyrkande:
Att texten under planeringskommentar under punkt 4.4 Hållbart
samhällsbyggande mål kompletteras med
"Sektor Samhällsbyggnad skall också verka för att inkludera ekosystemtjänster,
exempelvis skelettjordar för dagvattenfördröjning, vid all detaljplanering.
Marie Olsson (V) ställer sig bakom Seppo Tellhedens (S) yrkande.
Koalitionen genom Dan Sandros(C) gör följande tilläggsyrkande:
Att texten under planeringskommentar under punkt 4.4 Hållbart
samhällsbyggande mål kompletteras med"vid detaljplaneläggning ska
möjligheten till ekosystemtjänster beaktas"
Sverigedemokraterna tillstyrker Dan Sandros(C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition dels på Seppo Tallheden
(S) tilläggsyrkande och dels på Dan Sandros (C) tilläggsyrkande och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Dan Sandros (C)
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer:SBN.2021.326
Datum: 2021-10-19
Handläggare Jenny Ronnebro
Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan med budget 2022
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan med budget
2022 för samhällsbyggnadsnämnden.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställa en verksamhetsplan med budget för 2022
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och kommunbidrag. Förslaget till
verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna "verksamhetsplan med
budget 2022" samt nämndens inriktningar.

Ken Gunnesson

Jenny Ronnebro

Tf sektorchef

Tf Stöd- och utvecklingsstabschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan med budget 2022, 2021-10-26

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kommunstyrelsen

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ska sammanställa en verksamhetsplan med budget för 2022
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och kommunbidrag. Förslaget till
verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna "Verksamhetsplan med
budget 2022" samt nämndens inriktningar.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats med inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats med inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats med inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats med inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats med inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
MBL-förhandling har genomförts och avslutats i enighet.
Beslutets genomförande
Området har beaktats med inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslag till
verksamhetsplan med budget 2022.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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1 Nämndens uppdrag
Plan och bygg
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga
uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. Huvuduppgifterna är bygglovsgivning, detaljplanering och kommunens kartverk. Ansvaret för översiktlig planering
och beslut om upprättande av planprogram samt detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. Detaljplaner som
upprättas med enkelt planförfarande samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
(PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i de planfrågorna innefattar även beslut om planbesked.
Miljö- och hälsoskydd
Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, naturvård, strandskydd,
kalkning, producentansvar och foderkontroll. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utövar dock kommunens
tillsynsverksamhet avseende försäljning av varor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning,
föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter. Nämnden ansvarar för att
upprätta förslag till åtgärdsprogram och svara för provtagning med anledning av miljökvalitetsnormer samt EU: s
vattendirektiv.
Vatten och avlopp, renhållning och avfall
Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten- och avloppsverksamhet samt renhållnings- och avfallsverksamhet.
Gata och park
Nämnden ansvarar för gatu- och parkverksamheten där kommunen har kommunalt huvudmannaskap enligt
detaljplan.
Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, trafiktillstånd, trafikskyltning och parkeringsövervakning.
Mark och exploatering
Nämnden ansvarar för kommunens markinnehav och exploateringsverksamhet i syfte att skapa mark för nya
bostäder, verksamheter, kommunala lokaler med mera.
Naturarbetet
Nämnden ansvarar för och samordnar kommunens översiktliga strategiska naturarbete.
Övriga uppgifter
Nämnden ansvarar vidare för drift och skötsel av kommunens markinnehav, skogsförvaltningen, kommunens
odlingslotter samt samordning av bredbandsutbyggnad och stöd till bredbandsföreningar. Nämnden ska särskilt
samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor.
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2 Sammanfattning
Befolkningstillväxten är viktig för att få en fortsatt god kvalitet i och omfattning av välfärdstjänsterna. Arbetet
med att göra Ale till en än mer attraktiv kommun för såväl boende som näringsliv ska fortsätta att utvecklas.
Kommunen befinner sig i en tillväxt sedan flera år och som beräknas fortsätta under kommande år. Behovet av
utbyggd infrastruktur och offentliga lokaler såsom exempelvis förskolor, skolor och olika stödboenden är som en
konsekvens av detta fortsatt stort. Sektor Samhällsbyggnad behöver därför bland annat prioritera sina delar i att
förverkliga den av fullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanen.
De pågående arbetena med de prioriterade projekten såsom Nödinge centrum, överföringsledningen, fördjupad
översiktsplan Älvängen, sanering och skredsäkring i Älvängen samt de tematiska tilläggen till översiktsplanen ska
fortgå.
Arbetet kring utveckling av samhällsbyggnadsprocessen kommer att fortsätta under 2022 och kommer fokus
ligga på implementering samt förädling av processen. Kunden i fokus är fortsatt också ett viktigt område där alla
sektorns medarbetare ska veta vem man är till för och ett arbetssätt som är inriktat på kundfokus är infört.
Under 2022 kommer rekrytering av nyckelkompetenser att fortsätta. Om erforderliga beslut fattas kommer en
strategisk trafikplanerare att förstärka sektorn. Förhoppningen är också att ytterligare en projektledare kan ansluta. Inom vissa enheter är arbetsbelastning hög och kapacitetstaket är nära. En genomlysning av sektorn avseende resurssättning, bemanning, befintlig kompetens och kompetensbehov kommer att genomföras. Arbetssätt
kommer att belysas och förändringar kommer att göras där man ser att det är möjligt att arbeta smartare.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
4.1 Hälsa och välbefinnande
Beskrivning
Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild m ålgrupp utan i
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske
främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.
Planeringskommentar
Det offentliga rummet är något berör oss alla. På så sätt kan man säga att det offentliga rummet tillhör oss alla,
oavsett vem som äger fastigheten. Det kommunala planmonopolet är verktyget för att styra utvecklingen. Men
för att bättre beskriva det offentliga rummets utveckling och utformning ska Ale kommun inleda alla större detaljprogram med gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammen ska syfta till att göra den fortsatta planprocessen
enklare men också göra planeringen mer tillgänglig för den allmänhet för vilka kommunen planerar, oavsett om
de är fastighetsägare eller ej. Trygghetsperspektivet ska från och med 2022 belysas i all framtida detaljplanering.
Då planinstrumentet är ett långsiktigt men effektivt sätt att styra hur mark och vatten används ska sektor samhällsbyggnad arbeta fram förslag till en planprioritering och en produktionsplanering. Nämnden ska ta ställning
till planprioriteringen var sjätte månad, produktionsplanen en gång per år.
Sektorn samarbetar med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att ta bort miljöer som skapar otrygghet genom att
till exempel förstärka belysning och röja vegetation.

4.2 Kunskap och utbildning
Beskrivning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
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varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.
Planeringskommentar
Sektor Samhällsbyggnad ska prioritera arbetet med att förverkliga de av sektor Service beställda offentliga lokalerna.
Sektor Samhällsbyggnad är i de flesta fall en oumbärlig samarbetspartner för Sektor Service i deras uppdrag att
förse kommunen med nödvändiga offentliga lokaler. Det är därför av betydelse att de båda sektorerna samverkar
mot samma mål. Sektor Samhällsbyggnad ska prioritera sina delar i att förverkliga den av fullmäktige beslutade
lokalförsörjningsplanen.

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Beskrivning
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. 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. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra
invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.
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Planeringskommentar
Sektor Samhällsbyggnad ska intensifiera arbetet med att planera, förädla, förtäta fastigheter till exploaterbar verksamhetsmark i syfte att öka möjligheterna för snabba företagsetableringar. Sektor Samhällsbyggnad ska ta de
nödvändiga initiativ som krävs för att möjliggöra att det skapas mer exploaterbar verksamhetsmark inom Ale
kommun. Det ska vara enkelt för företag att etablera sig i kommunen.

4.4 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör
bör vi vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi
upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett
föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
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. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan
vara en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt
under dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.
Planeringskommentar
Arbetet med de prioriterade projekten ska fortsätta:
•
•
•
•
•
•

Nödinge centrum
Beslut om detaljplanen med tillförande avtal ska antas under 2022
Genomförande av planen ska påbörjas.
Överföringsledningen
Planering- och projektering ska slutföras, genomförandet ska påbörjas
FÖP Älvängen
Resurssättning och framdrift av planarbetet ska säkerställas.
Sanering och skedsäkring Älvängen
Översiktsplanens tematiska tillägg
Sektor samhällsbyggnad ska säkerställa tilldelade ansvarsåtagande
Lekplatsplan ska arbetas fram

Sektor Samhällsbyggnad ska verka för ökad blandning i bostadsbeståndets upplåtelseformer vid detaljplanering
och markanvisning. Sektor Samhällsbyggnad ska, där det är rimligt och möjligt, ta de initiativ som kan leda till att
upplåtelseformerna i bostadsbeståndet blir varierande i varje del av kommunen. Vid markanvisningar, fastighetsförsäljningar med mera ska målsättningen om upplåtelseformerna beaktas.
Sektor Samhällsbyggnad ska i sin planering verka för att byggnader ska kunna användas för divergerande syften.
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Fastighetens användningsområden regleras huvudsakligen via planinstrumentet. Det är långsiktigt och ger full
effekt över tid. Möjliggörandet av ett flexibelt fastighetsnyttjande börjar därför oftast i planprocessen. Ett snävt
reglerat användningsområde kan leda till långdragna och dyra ändringsprocesser. Sektor samhällsbyggnad ska
därför, där det är rimligt, sträva efter att finna möjligheter till ett långsiktigt skiftande fastighetsnyttjandet redan i
planprocessen.

4.4.1 Nämndens mål
Samhällsbyggnadsprocessen ska implementeras och förädlas under 2022
Planeringskommentar
Sektorn har genomfört att utredningsarbete kring samhällsbyggnadsprocessen under 2021. Fördjupade intervjuer
med berörda visade på följande problemområde med förslag till lösning:
•
•

•

Tydlig linjeorganisation med tydlig rollfördelning som beskriver hur olika ansvarsområden är fördelade.
Med ansvarsområden medföljer ett antal uppgifter som ska utföras och en kombination av ansvar och
mandat för att fatta beslut.
Utvecklad mötesstruktur. Som komplement till linjeorganisationen behövs en utvecklad mötesstruktur
som säkerställer samordning och dialog mellan olika delar av linjeorganisationen. Syftet är att säkerställa
att information är gemensam, att kompetenser och erfarenheter tas tillvara och att arbetet kan ske samordnat.
En kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen beskriver vilka olika aktiviteter/uppgifter som ska utföras i samhällsbyggnadsarbetet, hur de olika uppgifterna hänger ihop i delprocesser och flöden. Syftet
med processkartläggningen är att tydligt visualisera processen men också att ställa tydliga krav på vem
som ansvarar för utförandet av de olika arbetsmomenten. Kopplat till de olika arbetsmomenten kan
också finnas styrdokument och hjälpdokument.

Under 2022 kommer sektorn att arbeta vidare med att utveckla processen. Ansvarig chef att få ta över utvecklingsansvaret för respektive delprocess och förädla processen. Ett fortsatt arbete kring framtagande av styrdokument behöver fortgå under 2022. Uppbyggnaden av mötesstrukturen påbörjades 2021 och kommer att fortsätta
under året. Sektorn bedömer att forumen kommer att effektivisera processen och att det blir en tydlighet var
olika frågor samt beslut fattas.

Energi- och klimatstrategi
Planeringskommentar
Ale kommun har tagit fram en Energi- och klimatstrategi som sträcker sig till 2030. Varje sektor ska ta fram
lämpliga aktiviteter som ska genomföras för att bidra till måluppfyllelse. Följande områden har av kommunen
prioriterats:
•
•
•
•

Hållbara transporter
Klimatsmart och hälsosam mat
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Sektor samhällsbyggnad avser att arbeta med följande aktiviteter:
Sektorn samhällsbyggnad ska öka möjligheterna för hållbara transporter, dels i verksamhet som utförs i egen regi
dels som en effekt av planerad verksamhet.
Genom att värna den brukningsvärda jordbruksmarken skapas ökade möjligheter till närproducerad, klimatsmart
och hälsosam mat.
Sektor samhällsbyggnad ska sträva efter att vid upphandlingar styra kraven mot förnybara och resurseffektiva
produkter och tjänster.
Sektor samhällsbyggnad ska verka för att det skapas förutsättningar för sunda och klimatsmarta bostäder och
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lokaler, särskilt vid markanvisningar och fastighetsförsäljningssituationer.
Beställa klimatsmart mat till konferenser/möten och minimera inköp av engångsartiklar
Driva på och efterfråga exempelvis digitalisering för minskad pappersanvändning
Vid alla tillfällen av resor i tjänsten såsom exempelvis kompetensförsörjning genom kurser och konferenser ställa
nyttan av konferenser eller kursen i relation till klimatpåverkan och företrädesvis välja alternativ som kan genomföras utan resor

4.5 Ett Ale
Beskrivning
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt
förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att
förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365
dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.
Planeringskommentar
Alla sektorns medarbetare ska veta vem man är till för med ett arbetssätt som är inriktat på kundfokus.
Sektor Samhällsbyggnads tjänster och beslut ska präglas av rättssäkerhet och hög kvalitét. Vår service ska uppfattas som god även när besluten går en emot. Vi ska sträva efter ett gott samarbete med näringsliv och invånare.

4.5.1 Nämndens mål
Kunden i fokus
Beskrivning
Alla sektorns medarbetare ska veta vem man är till för och ett arbetssätt som är inriktat på kundfokus bör införas
Planeringskommentar
Kundperspektivet kommer att få ett ökat fokus inom sektorn under kommande år. Samhällsbyggnad behöver
göra ett omfattande arbete kring förståelsen för vem man som anställd är till för och hur man kan förenkla för
invånaren eller företagaren att göra rätt.
Sektor samhällsbyggnad ska ta fram en målbild och indikatorer för handläggningstider inom bygglovsverksam-
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heten. Sektor samhällsbyggnad ska ta fram, implementera och följa upp mätbara målbilder över handläggningstiderför och tillgänglighet med början inom bygglovsverksamheten.
Mått

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Målvärde 2022

Nöjd kund indexet (NKI
företag) för myndighetsutövning inom bygg ska öka

58%

43%

65%

80%

Nöjd kund indexet (NKI
företag) för myndighetsutövning inom miljö ska öka

77%

77%

78%

80%

Nöjd kund index (NKI) för
myndighetsutövning (gällande både företag och
privatpersoner) inom bygg
ska öka

60%

38%

65%

80%

Nöjd kund index NKI för
myndighetsutövning (gällande både företag och
privatpersoner) inom miljö
ska öka

73%

75%

78%

80%

Sektor Samhällsbyggnad ska ha ett helt digitaliserat arbetssätt, i alla dess olika former, vid
utgången av 2023
Planeringskommentar
Den kommunala verksamheten behöver utveckla arbetssätten. Digitalisering, automatisering och robotisering är
ledord i den utvecklingen. Det ställs allt högre krav på digitala lösningar från invånare med flera och det finns
särskilda nationella mål samt krav som berör samhällssektorn. För att möta kraven och behoven så behöver sektorn ställa om och det är snabbt. Det är troligt att ett nuläge och önskat har identifierats samt att en handlingsplan 1.0 tagits fram innan årsskiftet 2021/2022. Aktiviteterna behöver kostnadssättas och prioriteras. Sektorledningen har utsett ett digitaliseringsråd där representanter från nästan alla sektorns enheter samt en IT-strateg
ingår. Dess uppgift innebär att hantera digitaliseringsprocessen från förslag till genomförande och uppföljning.

4.6 En arbetsgivare
Beskrivning
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket
viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under Corona pandemin har det
nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.
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Planeringskommentar
Översyn av interna handböcker och rutiner för att underlätta och effektivisera arbetet inom och mellan enheter.
Säkerställa likvärdig myndighetsutövning.

4.6.1 Nämndens mål
Genomlysning av sektorn avseende resursbemanning och kompetensbehov
Planeringskommentar
Under 2021 har sektorn identifierat att det finns ett stort behov att göra en kompetensförsörjningsplan och utreda sektorns nuvarande kompetens och jämföra med dagens kompetensbehov men också framtida behov. Vidare kommer också resurssättning att ses över för att nyttja resurser på bästa sätt. Genomlysningen kommer att
påbörjas under 2022 och extern hjälp kommer delvis att nyttjas.
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5 Ekonomisk sammanfattning
5.1 Ekonomisk sammanställning (detaljerad)
Besluts/verksamhetsområden

2021

2022

Prognos

Budget

Budget kostnader

Budget intäkter

Total budget

Sektorsövergripande

13 260

11 260

19 004

3 140

15 864

Plan- och myndighet

19 933

19 633

36 416

16 525

19 891

Teknik

34 136

32 536

40 132

1 554

38 578

-2 000

0

72 830

72 830

0

1 700

0

40 000

40 000

0

67 029

63 429

208 382

134 049

74 333

Belopp i tkr

Affärsverksamhet
VA
Renhållning
Totalt

Nämnden har fått en ramökning avseende den skattefinansierade verksamheten på ca 10,9 mkr där 6 mkr avser
tillskott för arbetet med Fördjupad översiktsplan Älvängen samt övergripande utredningar kopplade bland annat
till tematiska tillägg till Översiktsplanearbetet. Ökningen av budgeterade medel för sektorövergripande verksamhet består främst av att dessa 6 mkr är samlade centralt.
Under 2021 så har det uppdagats ett antal "felbudgeteringar" som nu rättas till. Bland annat omfördelas avsatta
medel för Ale småstäder som nu är under avveckling till att justera bygglovsenhetens budget där intäkterna för
bygglovsavgifter under ett antal år varit alldeles för högt budgeterade samt att personalkostnaderna varit allt för
lågt budgeterade utifrån det behov som finns för att lösa sitt uppdrag. En vakant tjäns t som planingenjör flyttas
från verksamhetsområde plan och myndighet och istället så utökas verksamhetsområde teknik med en trafikplanerare. Detta som ett led i att försöka minimera "flaskhalsar" i arbetet med att bland annat få fram detaljplaner.
1,7 mkr är också tillfört område Teknik som kompensation för ny redovisningsprincip avseende gatukostnadsersättningar från 2020. Generellt har också uppjusteringar gjorts inom några enheter där man tidigare budgeterat
för viss frånvaro men istället varit i behov av att ta in konsultstöd för att kompensera bortfallet.
När det gäller den taxefinansierade verksamheten så är budgetarna byggda på de nya föreslagna taxenivåerna och
volymer för 2022.

5.2 Investeringar
Investeringar Skattefinansierade
Investeringar belopp i tkr

Prognos 2021

Budget 2021

Budget 2022

Markreserv

20 000

Trafikssäkerhetsfrämjande åtgärder

750

Utbyte gatubelysning

2 000

Utbyggnad enligt K 2020

1 500

Åtgärder pga ej utbyggda planer

500

Trygghetsfrämjande åtgärder

500

Attraktivare älv

100

Dammsäkerhet

100

Fordon maskiner Parken

1 400

Utbyte gatubelysning landsbygden

3 000

Just toppbeläggn. gator GC, slitlager

2 500

Ändrat huvudmannaskap

5 000

Badplatser, grillplatser

200

Utbyggnad av GC-nät

3 000

Verksamhetsplan med budget 2022, Samhällsbyggnadsnämnden

13(16)

Investeringar belopp i tkr

Prognos 2021

Budget 2021

Budget 2022

Säkra skolvägar

750

Infrastruktur vid exploatering

20 000

Mätbil

400

Lekplats & -utrustning / Parkutrustning

1 500

Årsanslag

1 270

Totalt

64 470

Investeringar Affärsverksamheten
Investeringar belopp i tkr

Prognos 2021

Budget 2021

Budget 2022

Ombyggnad/nedläggning Älvängen R, ledningar & 2 pumpstationer + tredje spillvattensledning

84 000

Dricksvattenledning Klädkällaren-Nödinge-Älvängen

23 000

Älvängens reningsverk, upprätthålla reningsfunktion och
arbetsmiljö

1 500

VA årsanslag

46 100

Containers ÅVC

100

Etablering av kvartersnära insamling av tidningar

100

Totalt
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6 Personal
Analys och kommentar
Under 2022 kommer rekrytering av nyckelkompetenser att fortsätta. Om erforderliga beslut fattas kommer en
strategisk trafikplanerare att förstärka sektorn. Förhoppningen är också att ytterligare en projektledare kan ansluta.
Inom vissa enheter är arbetsbelastning hög och kapacitetstaket är nära. En genomlysning av sektorn avseende
resurssättning. bemanning, befintlig kompetens och kompetensbehov kommer att genomföras. Arbetssätt kommer att belysas och förändringar kommer att göras där man ser att det är möjligt att arbeta smartare.
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7 Fastställelsedatum
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

SN § 82

Dnr S.N.2021.88

Nämndplan med budget 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära tillåtelse om att göra ett underskott
motsvarande högst 15 miljoner kronor 2022.
att anta Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden,
att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt
sammankopplat med flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är
ambitionen att arbeta utifrån de tre perspektiven om ett hälsofrämjande
samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och att det ska finnas
hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver.
Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det
ekonomiska utrymmet i ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden
hos kommunstyrelsen föreslås begära möjlighet om att göra ett underskott
2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nämndplan med budget 2022, 2021-11-04
REVIDERAD Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden, 2021-11-16
Mötesanteckningar 2021-10-22 från Informations- och förhandlingsmöte, IFM,
med information enligt 19 § MBL
Protokoll 2021-10-29 förhandling enligt 11 § MBL gällande nämndplan och
budget 2022
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Sektorledning sektor socialtjänst

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.88
Datum: 2021-11-04
Verksamhetsutvecklare Hanna Kämpe
Socialnämnden

Nämndplan med budget 2022
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära tillåtelse om att göra ett underskott motsvarande högst 15
miljoner kronor 2022.
att anta Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden,
att paragrafen justeras omedelbart.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt sammankopplat med
flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre
perspektiven om ett hälsofrämjande samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och
att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver.
Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det ekonomiska utrymmet i
ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden hos kommunstyrelsen föreslås begära
möjlighet om att göra ett underskott 2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.

Ebba Gierow
Sektorchef

Hanna Kämpe
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nämndplan med budget 2022, 2021-11-04
REVIDERAD Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden
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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Mötesanteckningar 2021-10-22 från Informations- och förhandlingsmöte, IFM, med
information enligt 19 § MBL
Protokoll 2021-10-29 förhandling enligt 11 § MBL gällande nämndplan och budget 2022
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Sektorledning sektor socialtjänst

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
Sedan 2020 har sektorn arbetat med att skapa en struktur som stödjer intentionen om färre
skrivna rapporter och ett bra underlag för tillitsdialoger. Nämndplanen för socialnämnden tar
sikte på att lyfta några delar från kommunfullmäktiges plan i form av nämndmål. Uppgiften
för respektive verksamhetsområde blir sedan att omsätta dessa i uppdrag och/eller aktiviteter
för att bidra till en måluppfyllelse på helheten. Hur detta arbete sedan fortskrider under året
återkopplas till nämnden genom tillitsdialoger med respektive verksamhetsområde samt en
skriftlig rapport för helheten.
Till varje strategisk målsättning i nämndplanen finns en beskrivningstext från
kommunfullmäktige. Därefter följer nämndens mål och eventuella uppdrag (givna av
kommunfullmäktige).
Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt sammankopplat med
flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre
perspektiven om ett hälsofrämjande samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och
att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver. En framgångsfaktor för att
nå verkligt resultat utifrån de strategiska målsättningarna är fungerande samverkan, både
internt och externt.
Utöver att tillhandahålla goda insatser inom ramen för kärnuppdraget arbetar nämndens olika
verksamhetsområden också ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är
möjligt, införliva ny teknik i samma syfte eller för att på sikt avlasta medarbetarna.
Ekonomisk bedömning
Sektor socialtjänsts kostnader har ökat inom verksamhetsområdena, som en sannolik
konsekvens av pandemin, men även av andra orsaker. Funktionsstöd har under 2021 öppnat
ett nytt boende vars drift ska finansieras på helår, vilket kräver ett resurstillskott. Individ- och
familjeomsorgens kostnader har också ökat under 2021, framförallt med avseende på
placeringar, med och utan tvång. För att finansiera detta 2022 kommer nämndens buffert att
reduceras från 1,8% 2021 till 1,4% för 2022. Verksamhetsområdena ovan har då fått
kostnadstäckning för förutsägbara kostnader, vilket bör innebära att 1,4% ger tillräcklig
resiliens.
Den samlade äldreomsorgen får riktade statsbidrag även 2022. Detta medför att de satsningar
som inletts 2021, exempelvis demensteam och förstärkning av bemanningsplaneringsenheten,
kan fortsätta.
Ale har under flera år haft relativt få platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till
kommunens storlek. Under 2018 stängdes totalt 28 platser, varav 10 via samverkansavtal säljs
till Kungälvs kommun. Övriga 18 platser har varit tomställda. Hösten 2021 ökade behovet av
platser markant vilket föranledde öppning av ytterligare åtta platser. Högst sannolikt kommer
detta inte vara tillräckligt utan under hösten 2021 eller tidigt 2022 kommer ställning behöva
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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tas till behovet att öppna ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6
miljoner kronor och ytterligare 10 platser motsvarar 8-9 miljoner kronor beroende på hur
bemanningen kan lösas. Det ekonomiska utrymmet finns inte i ramtilldelningen och nämnden
konstaterar därför att medelstilldelningen i förhållande till uppdraget är otillräcklig och
kommer hos kommunstyrelsen efterfråga möjlighet att göra ett underskott motsvarande högst
15 miljoner kronor.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL,
2021-10-22 och 2021-10-29
Informerad enligt 19 § MBL 2021-10-22, se protokoll som bilaga.
Förhandlad enligt 11 § MBL 2021-10-29, se protokoll som bilaga.
Beslutets genomförande
Nämndplan med budget 2022 kommer ytterligare konkretiseras i planen för respektive
verksamhetsområde. Uppdrag och/eller aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på
helheten kommer där att beskrivas.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan med budget ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det ekonomiska utrymmet i
ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden hos kommunstyrelsen föreslås begära
möjlighet om att göra ett underskott 2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.
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1 Nämndens uppdrag
Socialnämnden har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige givna mål och riktlinjer samt
enligt gällande lagstiftning, nationella mål och övriga styrdokument, allt inom av kommunfullmäktige tilldelat
kommunbidrag.
Socialnämnden ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omsorgen av äldre människor,
stöd till människor med funktionsvariationer inkl. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (tidigare benämnt förlängd skolbarnsomsorg),
alla hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i de särskilda boendeformerna och varaktiga
hälso- och sjukvårdsinsatser (exklusive läkarinsatser) i det ordinära boendet för alla kommuninvånare,
kommunens individ- och familjeomsorg samt familjerätts- och familjerådgivningsverksamhet,
kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt bland annat alkohollagen,
kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen,
kommunens flyktingmottagning,
kommunala arbetsmarknadsfrågor
färdtjänst och bostadsanpassning.
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2 Sammanfattning
Sedan 2020 har sektorn arbetat med att skapa en struktur som stödjer intentionen om färre skrivna rapporter och
ett bra underlag för tillitsdialoger. Nämndplanen tar sikte på att lyfta några delar från kommunfullmäktiges plan i
form av nämndmål. Uppgiften för respektive verksamhetsområde blir sedan att omsätta dessa i uppdrag och/eller aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på helheten. Hur detta arbete sedan fortskrider under året återkopplas till nämnden genom tillitsdialoger med respektive verksamhetsområde samt en skriftlig rapport för helheten.
Till varje strategisk målsättning finns en beskrivningstext från kommunfullmäktige. Därefter följer nämndens mål
och eventuella uppdrag (givna av kommunfullmäktige).
Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag men är tätt sammankopplat med flera av de andra
målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre perspektiven om ett hälsofrämjande
samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de
som behöver. En framgångsfaktor för att nå verkligt resultat utifrån de strategiska målsättningarna är fungerande
samverkan (både internt och externt).
Utöver att tillhandahålla goda insatser inom ramen för kärnuppdraget arbetar nämndens olika verksamhetsområden också ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är möjligt, införliva ny teknik i samma syfte
eller för att på sikt avlasta medarbetarna.
Sektorns kostnader har ökat inom verksamhetsområdena, som en sannolik konsekvens av pandemin men även
av andra orsaker. Funktionsstöd har under 2021 öppnat ett nytt boende vars drift ska finansieras på helår, vilket
kräver ett resurstillskott. Individ- och familjeomsorgens kostnader har också ökat under 2021, framförallt med
avseende på placeringar, med och utan tvång. För att finansiera detta 2022 kommer nämndens buffert att reduceras från 1,8% 2021 till 1,4% för 2022. Verksamhetsområdena ovan har då fått kostnadstäckning för förutsägbara
kostnader vilket bör innebära att 1,4% ger tillräcklig resiliens.
Den samlade äldreomsorgen får riktade statsbidrag även 2022 vilket gör att de satsningar som inletts 2021, exempelvis demensteam och förstärkning av bemanningsplaneringsenheten kan fortsätta.
Ale har under flera år haft relativt få platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek.
Hösten 2021 ökade behovet av platser markant vilket föranledde öppning av ytterligare åtta platser. Högst sannolikt kommer detta inte vara tillräckligt utan under hösten 2021 eller tidigt 2022 kommer ställning behöva tas till
behovet att öppna ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 Mkr och ytterligare 10 platser motsvarar 8-9 Mkr beroende på hur bemanningen kan lösas. Det ekonomiska utrymmet finns inte i ramtilldelningen och nämnden konstaterar därför att medelstilldelningen i förhållande till uppdraget är otillräcklig och
kommer hos kommunstyrelsen efterfråga möjlighet att göra ett underskott motsvarande högst 15 Mkr.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
4.1 Hälsa och välbefinnande
Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske
främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.

4.1.1 Nämndens mål
•

Genomförandet av Program för äldreplan 2019-2026 ska fortskrida för att nå det
önskade läget 2026.

•

”Socialtjänsten skall (…) inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers
egna resurser.” (1 kap 1 § Socialtjänstlagen)

•

Ökad psykisk hälsa och minskad ofrivillig ensamhet
o Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord ska
genomföras.
Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.

•

En god och säker vård och omsorg för de som behöver
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4.2 Kunskap och utbildning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.

4.2.1 Nämndens mål
•

Utveckla den nämndövergripande samverkan för att bidra till den strategiska målsättningen Kunskap och utbildning.

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. 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. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.
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4.3.1 Nämndens mål
•

De som är aktuella för kommunens arbetsmarknadsinsatser ska komma vidare ut i
egen försörjning via arbete eller studier som kan leda till arbete.

4.4 Hållbart samhällsbyggande
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget
sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi
vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier
för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
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. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan vara
en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under
dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i
våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.

4.4.1 Nämndens mål
•

Identifiera insatser inom nämndens verksamheter för att bidra till måluppfyllelsen av
den kommungemensamma Energi- och klimatstrategin samt Avfallsplanen.

4.5 Ett Ale
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl

Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden

8(15)

ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar utveckling och att kommunen även på sikt ska klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss
fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365
dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.

4.5.1 Nämndens mål
•

Nämndens verksamheter ska kontinuerligt bidra till att synliggöra insatser, processer och verksamheter.

4.6 En arbetsgivare
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska t.ex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper
där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.

4.6.1 Nämndens mål
•

Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågan där den ses som en helhet där
verksamhet, ekonomi, utveckling och arbetsmiljö samverkar.

•

Skapa förutsättningar i verksamheterna att i högre grad arbeta utifrån ett salutogent
förhållningssätt.

4.6.2 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper.
Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad HME och NKI.
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5 Basverksamhet
5.1 Verksamhetsmått
Verksamhet

Verksamhetsmått

Ordinärt boende

Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut
Antal beviljade timmar hemtjänst

Funktionsstöd

Ej verkställda beslut bostad med särskild service, (snitt för
perioden)
Kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende (exkl. köpta
platser)

Särskilt boende och hälso- och sjukvård

Antal betaldagar
Dygn på korttid (avser totala antalet dygn)

Individ- och familjeomsorg

Akut behov av tak över huvudet, exempelvis i form av vandrarhem (antal beslut)
Öppenvård - intern verkställighet (antal verkställda beslut)

5.2 Kommentar verksamhetsmått
Antalet mått minskades ner inför 2020 till att endast omfatta ett par stycken per verksamhetsområde. Måtten bedöms som fortsatt relevanta att följa inom ramen för nämndplan 2022.

5.3 Beskrivning av basverksamhet
5.3.1 Central administration och nämnd
Central administration och nämnd omfattar sektorledning samt enheten för ledningsstöd och utveckling. Sektorledningen driver arbetet i sektorn framåt med hjälp av stödfunktionerna på enheten vars uppgift är att vara både
ett strategiskt och ett operativt stöd för sektorn på olika nivåer. Vidare driver enheten utvecklingsfrågor, omvärldsbevakar samt har en konsultativ roll i sakfrågor.
Enhetens stödfunktioner innefattar olika områden såsom ledning och styrning, lokaler, säkerhet, nämnd och
kansli, IT, kvalitet- och patientsäkerhet, arbetsmiljö, kommunikation samt handläggning av avgifter, fakturor och
dödsbo.
Under 2022 kommer arbetet med att utveckla och tydliggöra stödresursernas roller och uppdrag gentemot sektorn att fortgå för att säkerställa en god och effektiv samverkan utifrån organisationens samlade behov.

5.3.2 Bemanningsplaneringsenheten
Enhet bemanningsplanering har varit igång sedan april 2020 och ansvarar för rekrytering och tillsättning av timvikarier till sektorns verksamheter. Enheten består av fem bemanningsplanerare, en rekryterare, en enhetschef
och totalt tretton undersköterskor som arbetar för att täcka korttidsfrånvaro i verksamheterna. Enheten har i
uppdrag att arbeta verksamhetsnära och lösningsfokuserat utifrån ett helhetsperspektiv i bemanning och personalkostnader och bland annat stötta verksamheterna med frågor gällande schemaläggning och optimerad bemanning.
Under 2021 har en sektorsövergripande arbetsgrupp startats för att ytterligare fokusera på framtida utmaningar
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gällande rekrytering, så som omvärldsbevakning, att se över helhetsbemanning samt att kunna förena vikarieroch verksamheters förväntan.

5.3.3 Ordinärt boende
Verksamhetsområde ordinärt boende består av Ale hemtjänst, förebyggande enhet samt nattpatrull, där hemtjänsten utgör den absolut största delen. I Ale används lagen om valfrihet (LOV). I april 2018 avslutades den privata utföraren som då fanns, därefter har inga nya externa utförare tillkommit. Ale hemtjänst är därmed den enda
utföraren av hemtjänstinsatser.
Verksamhetsområdet har som främsta uppgift att utifrån individuella biståndsbeslut erbjuda Alebor stöd till en
skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ordinärt boende har som målsättning att möjliggöra självständigt kvarboende i det egna hemmet samt att förenkla kommuninvånarnas vardag genom att erbjuda stöd och insatser av god kvalitet, med trygghet, delaktighet och kontinuitet.
Fokus under året är att fortsätta få stabilitet i personalgrupperna genom att utveckla struktur och tydlighet inom
enheterna, fortsätta arbetet med att realisera program för äldreplan och att bibehålla ett fortsatt stort engagemang
och delaktighet från medarbetare och kommuninvånare. Att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på verksamhetsområdets målgrupper i samverkan med frivilliga organisationer och andra samarbetspartners i syfte att motverka ensamhet är ytterligare ett utvecklingsområde.
Arbetet med utveckling och implementering av digitala tjänster kommer fortsätta enligt plan. Utmaningen för
verksamheten framåt är att hitta teknik som utvecklar det kognitiva stödet för verksamhetens målgrupper samt
att fortsätta bevaka den samhälleliga digitaliseringen inom ramen för All Age Hub och gränsen för vad som är
den enskildes ansvar respektive kommunens ansvar att tillhandahålla gällande välfärdsteknik.
Fortsatt arbetet för en ekonomi i balans där optimerad bemanning är en del. Samarbete mellan enheterna bedöms som en framgångsfaktor som ska fortsätta prägla hela verksamhetsområdet.

5.3.4 Funktionsstöd
Verksamhetsområde funktionsstöd riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna och verkställer alla insatser för
personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt
socialtjänstlagen (SoL).
Omstrukturering av verksamhetens boenden pågår kontinuerligt för att i möjligaste mån kunna verkställa beslut
om boende på hemmaplan. Ett långsiktigt arbete med att få till målgruppsinriktningar så långt som möjligt, för
att kunna säkerställa rätt kompetens mot rätt målgrupp, pågår. Ett nytt LSS boende öppnades i början av september 2021 samt ytterligare ett väntas färdigställas i Nol vid årsskiftet 2022-2023. Därefter väntas två boende till
bli färdiga fram till 2024.
Fokus 2022 kommer fortsatt att vara på kärnverksamheten, de lagstadgade verksamheterna samt på det pågående
arbetet för ökad kvalitet genom kompetensutveckling. Detta sker bland annat genom en egen basutbildning som
ska stärka kunskapsnivån hos medarbetarna. Vidare fortsätter arbetet för en ökad yrkesstolthet genom hälsofrämjande och tillitsbaserat ledarskap och att skapa en stark Vi-känsla inom verksamhetsområdet. Genom ökad
kvalitet, stödbehovsmätningar samt optimerad bemanning fortsätter verksamhetsområdet arbetet med att hålla
budget i balans under 2022.

5.3.5 Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen, IFO, ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, missbruk,
socialpsykiatri, försörjningsstöd, LSS, äldreomsorg samt familjerätt. Verksamheten ansvarar även för större delarna av verkställighet avseende öppenvård enligt SoL samt kommunens ansvar för mottagande av nyanlända och
insatser till personer som står utanför arbetsmarknaden.
En utmaning för IFO är att antalet anmälningar gällande barn som utsatts för våld eller bevittnat våld i hemmet
fortsätter att öka. En lagändring innebär nu också att barn som bevittnar våld är utsatta för brott och ses då
också som brottsoffer. Nytt från 2021 är också att kriminalvården begär yttrande/bedömning om lämpligheten i
att barn besöker sina föräldrar som sitter i fängelse. Barn som bevittnar och/eller utsatts för våld själva riskerar
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att utveckla olika former av beteende- och relationsproblematik. Insatser för dessa barn är ett utvecklingsområde
för verksamhetsområdet och kräver kreativa lösningar och en ökad grad av samverkan mellan enheter. Även
samverkan avseende våld i nära relationer generellt behöver utvecklas såväl kommuninternt som externt. IFO
fortsätter under 2022 utvecklingsarbetet med att strukturera och systematisera stödinsatserna för personer som
utsätts av, eller själva utsätter, närstående för våld.
De bostadssociala frågorna är ett fortsatt utvecklingsområde även kommande år. Bostadsbristen leder till att personer hamnar utanför, eller riskerar att hamna utanför, den reguljära bostadsmarknaden vilket i sin tur leder till
högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Bristen på bostäder försvårar också möjligheten att verkställa ansvaret
utifrån bosättningsansvaret avseende mottagande av nyanlända.
Under året har mottagandet av sökande återigen organiserats decentraliserat på enheterna i stället för den mottagningsenhet som IFO sjösatte under 2020. Verksamheten kommer fortsatt att ha fokus på att hålla hög kvalitet
på bemötande och tillgänglighet av kommuninvånare. Samtidigt har mottagandet av nyanlända samt bostadssociala frågor organiserats vid arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten i syfte att invånare ska kunna stödjas i
de grundläggande behoven som bostad, försörjning och arbete vid en och samma enhet. Det är en vidareutveckling av föregående års sammanslagning av enheterna för arbetsmarknad och försörjningsstöd. Organiseringen syftar till att genom god samverkan och synergieffekter skapa kvalitativ utveckling av insatserna. För verksamheten
fortsätter utvecklingsarbetet med att få den nya organisationsstrukturen att fungera väl.
Närvaroteam Ale- NÄTA som genomförts som en social investering i samverkan med sektor utbildning avslutas
i sin nuvarande form 2021. NÄTA ska under 2022 drivas som en särskild satsning och utvärderas inför eventuell
framtida linjeverksamhet.

5.3.6 Särskilt boende och hälso- och sjukvård
Verksamhetsområdet omfattar särskilda boenden, dagverksamhet för personer med demensdiagnos samt den
kommunala hälso- och sjukvården med rehabenhet respektive sjuksköterskeenhet.
Fortsatt arbetet med att realisera program för äldreplan och att bibehålla ett stort engagemang och delaktighet
från medarbetare och kommuninvånare under året, för att nå det önskade läget 2026. Under 2022 är fokusområden från äldreplanen salutogent förhållningssätt, sammanhållen vård och omsorg, kompetensutveckling samt välfärdsteknik.
Den digitala utvecklingen fortsätter och under året kommer samtliga äldreboenden få uppgraderad larmtäckning
som möjliggör större självständighet och trygghet för hyresgästerna.
Två av kommunens fem äldreboenden drivs under året i intraprenadform.
Samverkansavtalet avseende försäljning av korttidsplatser till Kungälvs kommun fortlöper även under 2022.
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6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden
Belopp i tkr

2021
Prognos

2022
Budget

Budget

Centralt sektor socialtjänst

31 465

37 465

41 932

Individ- och familjeomsorg

149 528

142 928

154 526

Ordinärt boende

76 864

80 064

87 680

Funktionsstöd

179 350

183 050

194 209

Särskilda boenden o hälso- o sjukvård, exklusive
intraprenader

113 786

116 016

115 007

40 487

41 957

43 170

591 480

601 480

636 524

Intraprenader
Totalt

Prognosen för 2021 är ett relativt omfattande ekonomiskt överskott. Detta är till stor del effekten av statliga satsningar som en konsekvens av pandemin. Samtidigt har sektorns kostnader ökat inom verksamhetsområdena,
också som en sannolik konsekvens av pandemin men även av andra orsaker. Funktionsstöd har under 2021 öppnat ett nytt boende vars drift ska finansieras på helår, vilket kräver ett resurstillskott. Individ- och familjeomsorgens kostnader har också ökat under 2021, framförallt med avseende på placeringar, med och utan tvång. För att
finansiera detta 2022 kommer nämndens buffert att reduceras från 1,8% 2021 till 1,4% för 2022. Verksamhetsområdena ovan har då fått kostnadstäckning för förutsägbara kostnader vilket bör innebära att 1,4% ger tillräcklig resiliens.
Den samlade äldreomsorgen får riktade statsbidrag även 2022 vilket gör att de satsningar som inletts 2021, exempelvis demensteam och förstärkning av bemanningsplaneringsenheten kan fortsätta.
Ale har under flera år haft relativt få platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek.
Under 2018 stängdes totalt 28 platser, varav 10 via samverkansavtal säljs till Kungälvs kommun. Övriga 18 platser har varit tomställda. Hösten 2021 ökade behovet av platser markant vilket föranledde öppning av ytterligare
åtta platser. Högst sannolikt kommer detta inte vara tillräckligt utan under hösten 2021 eller tidigt 2022 kommer
ställning behöva tas till behovet att öppna ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 Mkr
och ytterligare 10 platser motsvarar 8-9 Mkr beroende på hur bemanningen kan lösas. Det ekonomiska utrymmet
finns inte i ramtilldelningen och nämnden konstaterar därför att medelstilldelningen i förhållande till uppdraget
är otillräcklig och kommer hos kommunstyrelsen efterfråga möjlighet att göra ett underskott motsvarande högst
15 Mkr.
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7 Personal
De omedelbara effekterna av pandemin börjar långsamt släppa sitt grepp om verksamheterna. Långsamt kan
återgång ske från hemarbete och användandet av skyddsutrustning minskar. Arbetsbelastningsmässigt är situationen annorlunda, de långsiktiga och möjligen mer svårförutsägbara effekterna i form av ökade behov i målgrupperna påverkar arbetssituationen för många medarbetare och detta kommer sannolikt att fortgå åtminstone under hela 2022.
Avseende sjukfrånvaro förväntas även 2022 påverkas. Att stanna hemma vid minsta symptom förefaller ha positiva effekter även på annan smittspridning och den rekommendationen kommer sannolikt också att kvarstå. Enhetschefers aktiva arbete med sjukfrånvaron behöver därför få en nystart och kanske också en något förändrad
ansats.
Under hösten 2021 tillskapades en arbetsgrupp med uppdraget att arbeta strategiskt med rekrytering av vikarier i
de schemaburna verksamheterna. Målsättningen är att ha ett annat utgångsläge inför sommaren 2022 men också
att arbeta med rekrytering långsiktigt och hitta möjligheter att utveckla intresserade och duktiga timvikarier till
anställningsbara medarbetare. Här kan finnas olika behov av kompetenshöjande åtgärder, såväl språkstöd som
grundutbildning i de aktuella professionerna. Inom den samlade äldreomsorgen finns en hög andel utbildade undersköterskor och den nivån är det förstås angeläget att bibehålla.
Äldreomsorgslyftet erbjuder även 2022 stora möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna och en högskoleutbildning kommer också att erbjudas enhetschefer inom äldreomsorgen för att stärka deras kompetens
kring de särskilda omständigheter som föreligger i verksamhetsområdena. Funktionsstöd fortsätter utveckla sina
interna basutbildningar för medarbetarna och på nationell nivå har arbetet med nya yrkesresor kommit ganska
långt. Så småningom kommer yrkesresor att erbjudas medarbetare inom alla sektorns verksamhetsområden.
Arbetet med implementeringen av det salutogena förhållningssättet fortsätter och förhoppningen är att under
2022 kunna genomföra planerings- och utvecklingsdagar fysiskt för att öka delaktighet och engagemang. Tillitsdialogernas best-practiceträffar mellan medarbetare och förtroendevalda kommer förhoppningsvis också kunna
genomföras fysiskt. Samtidigt har den gångna periodens arbete med digitala möten också givit erfarenheter som
blir användbara framåt och målsättningen bör inte vara att allt arbete ska ske på plats. Som exempel har sektorns
dialog med personalorganisationerna gett vid handen att Informations- och förhandlingsmötena med fördel fortsatt skulle kunna genomföras digitalt.
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8 Fastställelsedatum
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-16

SERN § 67

Dnr SERN.2021.53

Nämndplan 2022
Beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till nämndplan för 2022.
Servicenämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att verka för att budgetposterna
med felräkningarna för kosten justeras till rätt nivå och därmed ge kosten
förutsättningar för en budget i balans.
Sammanfattning
Sektorn bedömer att uppdrag ska kunna genomföras och mål uppnås utifrån
föreslagen nämndplan.
Den beslutade målbilden med tillhörande aktivitetsplan fortsätter att styra
sektorns strategiska utveckling. De tre områden som fortsatt är prioriterade i
målbilden är: servicekulturen, processer/dokumenthantering samt styrning och
ledning.
En fortsatt utveckling av dialog med kunderna och övriga sektorer är
nödvändig för att öka förståelsen för varandra och att förväntningarna ska vara
rimliga och på samma nivå.
Ekonomiskt finns det utmaningar för 2022. Verksamhetsåret 2021 är
svårbedömt utifrån alla ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin
som påverkade det ekonomiska resultatet positivt. Ett antal risker noteras:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen
kostnadsneutral?
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av
kommunbidrag för 2021, samt den prisökning av livsmedel som under 2021
överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av
ökade kostnader när verksamheten behöver växa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-09
Nämndplan med budget för service 2022
Yrkande
Lars-Ove Hellman (S) gör följande tilläggsyrkande:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-16

Servicenämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att verka för att budgetposterna
med felräkningarna för kosten justeras till rätt nivå och därmed ge kosten
förutsättningar för en budget i balans.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
servicenämnden beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Lars-Ove Hellmans (S) tilläggsyrkande och
finner att servicenämnden beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Servicenämndens arbetsutskott
För kännedom

Övriga nämnder
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.53
Datum: 2021-11-09
Sektorchef Rickard Tassini
Servicenämnden

Nämndplan med budget för service 2022

Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till nämndplan för 2022

Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Sektorn bedömer att uppdrag ska kunna genomföras och mål uppnås utifrån föreslagen
nämndplan.
Den beslutade målbilden med tillhörande aktivitetsplan fortsätter att styra sektorns strategiska
utveckling. De tre områden som fortsatt är prioriterade i målbilden är: servicekulturen,
processer/dokumenthantering samt styrning och ledning.
En fortsatt utveckling av dialog med kunderna och övriga sektorer är nödvändig för att öka
förståelsen för varandra och att förväntningarna ska vara rimliga och på samma nivå.
Ekonomiskt finns det utmaningar för 2022. Verksamhetsåret 2021 är svårbedömt utifrån alla
ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin som påverkade det ekonomiska
resultatet positivt. Ett antal risker noteras:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral?
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av
kommunbidrag för 2021, samt den prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader
när verksamheten behöver växa.

Rickard Tassini

Sektorchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-11-09
Nämndplan för service 2022

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
För kännedom:

Övriga nämnder

Ärendet
Inför varje nytt verksamhets- och budgetår skall nämnden fatta beslut om nämndplan och
budget. Planen ska vara styrande för den verksamhet sektorn bedriver utifrån beslutade
budgetramar och hantering av de mål och uppdrag som beskrivs.
Sektorn har utifrån respektive målområde i kommunfullmäktiges beslutade nämndplan för
kommunen 2022 värderat de olika målen och formulerat förslag till uppdrag och mål från
nämnden till sektorn med utgångspunkt från det som har störst koppling och relevans till
nämndens uppdrag/reglemente. Inom övriga mål och fokusområden förutsätts att sektorn ska
kunna bidra utifrån befintliga resurser och behov.
Ekonomisk bedömning
I budgetramarna för 2022 är servicenämnden tilldelad kommunbidrag för lokalvård,
kostverksamheten, viss IT-verksamhet samt servicesektorns övergripande verksamheter. Nytt
är lokalvården som fram till och med 2021 har interndebiterat verksamheten från berörda
nämnder. Reglering har skett genom att kommunbidrag minskat för respektive nämnd utifrån
hur mycket de hade blivit debiterade för dessa tjänster 2022 om köp/sälj för dessa delar
fortsatt vara kvar. Denna förändring är i stort sett ett nollsummespel d v s att det som är
reglerat i minskad ram för respektive nämnd och tilldelat servicenämnden är lika med den
kostnad som nämnderna i annat fall skulle blivit interndebiterade.
För övrigt är den stora förändringen jämfört med 2021 års budget att större delen av
sparbetinget är borta samt att nämnden numera får tomställda lokaler som kommunbidrag i
stället för att det tidigare ingått i internhyran. Då den kostnaden i första hand drivs utifrån
övriga sektorers eventuella uppsägningar av lokaler och därmed är svår för sektorn att
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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påverka ska den särredovisas i uppföljningar och prognoser.
Verksamheterna har i uppdrag att under året inom sin tilldelade budgetram arbeta för att
tillskapa ett utrymme motsvarande 1-1,5 % av sina bruttokostnader för att på så sätt inför
2023 om möjligt kunna ge förutsättningar för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda
kostnader. Det är inte inarbetat i budget eftersom referensåren 2020 och 2021 är så osäkra
med anledning av pandemieffekterna.
Noterade riskområden utifrån budget 2022 är följande:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av
kommunbidrag för 2021, samt prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader
när verksamheten behöver växa.
Under 2022 kommer IT-enhetens nuvarande finansieringsmodell att utredas och eventuellt
revideras till kommunbidrag inför 2023. Om möjligt kommer också vaktmästeri och fordon
utredas under 2022.
Invånarperspektiv
Vid genomförandet av nämndplanen säkerställs att sektorn beaktar konsekvenser för
kommuninvånarna.
Hållbarhetsperspektivet
Vid genomförandet av ett antal av uppdragen i nämndplanen ingår hållbarhet som en natutlig
del.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Förhandlad enligt MBL 2021-11-10.
Beslutets genomförande
När nämnden fattat beslut om nämndplan och budget för 2022 kommer sektorn att lägga en
detaljbudget för respektive enhet samt fördela ansvar för uppdrag och mål, för att högsta
möjliga måluppfyllelse ska uppnås under året.
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Förvaltningens bedömning
Sektorn bedömer att uppdrag ska kunna genomföras och mål uppnås utifrån föreslagen
nämndplan.
Ekonomiskt finns det utmaningar för 2022. Verksamhetsåret 2021 är svårbedömt utifrån alla
ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin som påverkade det ekonomiska
resultatet positivt. Ett antal risker noteras:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral?
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av
kommunbidrag för 2021, samt den prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader
när verksamheten behöver växa.
Det innebär att det ekonomiska resultatet måste följas nogsamt under första delen av 2022 för
att kunna sammanfatta läget inför arbetet med budget för 2023.
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0303-70 30 00
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1 Nämndens uppdrag
Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet, senast uppdaterat 2020-09-07. Nedan är en sammanfattad version
av reglementet.
Sektorns övergripande målformulering är: ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare
underlättar vi för Ale kommun”.
Förvaltningens egendom
Servicenämnden ansvar för kommunens byggnader och tillhörande anläggningar.
Ansvaret för byggnader och anläggningar som är kommunägda innebär att nämnden har förvaltningsansvaret för
egendomen.
Lokalförsörjning
Servicenämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Servicenämnden ska efter samråd med övriga nämnder upprätta lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av lokaler och bostäder på kort och lång
sikt.
Internpost
Servicenämnden ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post mellan kommunala enheter. Ansvaret
omfattar inte digital post.
Kommungemensam IT-verksamhet
Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet förutom det som kommunstyrelsen ansvarar
för som är övergripande och samordnande digital verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan
verksamhet.
Övrig internservice
Servicenämnden får bedriva verksamheter bestående av service till kommunens myndigheter, såsom lokalvård,
kostverksamhet, vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av fordon för kommunens behov.
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2 Sammanfattning
Sektorn har under 2020 och 2021 omorganiserats och i samband med det också tagit över ansvaret för kommunens IT-verksamhet och samordnat ansvar för kommunens fordonsflotta. Den nya organisationsstrukturen
skapar en stabilitet för framtida utmaningar. Arbetet med att hitta nya effektiviseringsvinster inom hela sektorn
behöver fortsätta under 2022.
En målbild med tillhörande aktivitetsplan är framtagen för att strukturerat jobba med verksamhetens strategiska
utveckling. Tre större områden är prioriterade i målbilden: servicekulturen, processer/dokumenthantering samt
styrning och ledning.
Dialog med kunderna är avgörande för förståelse mellan parterna och att förväntningarna på varandra är rimliga
och på samma nivå från bägge parter. Återkoppling till och delaktighet med sektorns kunder är därför viktig och
behöver utvecklas. Arbetet med kommunikation i det dagliga arbetet fortsätter. Inom detta område är det särskilt
betydelsefullt att sektorerna går hand i hand och utvecklar former för dialog på alla nivåer som gör att berörda
medarbetare nås på bästa sätt. Verksamhetens regelbundna dialogträffar på olika nivåer, där servicenivå, måluppfyllelse samt övriga överenskommelser diskuteras, är ett led i att utveckla detta arbete.
Tjänstebeskrivningar och gränsdragningslista för lokaler är en viktig del för att kärnverksamheterna ska veta vad
de kan förvänta sig för service från sektorn inom de olika områdena. Det ställs höga krav på samordning mellan
sektorns verksamheter för att bidra till samordningsvinster och effektiviseringar i det dagliga arbetet.
Ekonomiskt finns det utmaningar för 2022. Verksamhetsåret 2021 är svårbedömt utifrån alla ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin som påverkade det ekonomiska resultatet positivt. Noterade risker är följande:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av kommunbidrag för 2021, samt
den prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader när verksamheten
behöver växa.
I denna nämndplan har servicenämnden koncentrerat sig till de delar av kommunens plan som mest berör sektor
service och utifrån det formulerat uppdrag och mål till sektorn.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
Nämnden har inom respektive målområde i fullmäktiges beslutade verksamhetsplan för 2022 värderat inriktningstexterna och utifrån det formulerat uppdrag och mål till sektorn från det som har störst koppling och relevans till nämndens uppdrag/reglemente. För övrigt bidrar nämnden och därmed sektorn till kommunens utvecklingsarbete med resurser utifrån behov.

4.1 Kunskap och utbildning
Beskrivning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.

4.1.1 Uppdrag: Hitta fler liknande projekt i dialog med sektor utbildning där
sektor service kan bidra och delta utifrån sektorns uppdrag och kompetenser.
4.1.2 Uppdrag: Slutför påbörjat pilotprojekt i samarbete mellan kost och förskola eller skola där man tillsammans jobbar för att öka barns och ungdomars kunskap om hållbar utveckling.

4.2 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Beskrivning
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. 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. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora

Nämndplan med budget 2022, Servicenämnden

6(15)

som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.

4.2.1 Uppdrag: Sektorns verksamheter ska i dialog med socialtjänsten se
över möjligheten att ta emot praktikanter eller liknande.
Förtydligande
Inled också dialog med socialtjänsten utifrån ett nytänkande och försök skapa idéer och möjligheter inom ramen
för sektorns verksamheter för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.

4.3 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget
sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi
vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier
för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
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. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan vara
en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under
dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i
våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.
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4.3.1 Uppdrag: Utred möjligheten till samordnad varudistribution i kommunen
som bland annat ska möjliggöra för små lokala producenter att leverera till kommunen.
4.3.2 Uppdrag: Utveckla i möjligaste mån ekosystemtjänster i byggnationsuppdrag, såväl inom underhåll, reparationer som i nybyggnation.
4.3.3 Uppdrag: I dialog med sektor samhällsbyggnad och fastighetsägare
ska möjligheter till 3D fastighetsbildning eller byggnation på andra sätt
som fyller mer än ett syfte utredas.
Förtydligande
I ny- och ombyggnation ska förutsättningar för föreningars möjlighet till samnyttjande av kommunens lokaler
finnas med i planeringen kopplat till tillgänglighet, lås, larm m.m.

4.3.4 Uppdrag: Fortsätt utveckla servicekulturen enligt plan i målbilden
4.3.5 Uppdrag: Driv och/eller var delaktig i olika projekt som alla syftar till att
minska avfall och utsläpp.
Förtydligande
Detta ska bland annat ske genom att minska matsvinnet och arbeta för att minska klimatpåverkan av maten som
köps in, tillagas och serveras. Sektorn ska också utifrån ansvar för kommunens gemensamma fordonshantering
vara drivande i att minska CO2-utsläppen från kommunens bilflotta. Arbetet med att minska avfallshanteringen i
kommunens verksamheter totalt ska också fortsätta.

4.3.6 Uppdrag: Arbeta fram en strategi för hur utemiljön runt kommunens
verksamhetsbyggnader (förskola, skola, särskilda boenden) ska utvecklas både i befintliga anläggningar som vid nybyggnation.

4.4 Ett Ale
Beskrivning
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.
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Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.

4.4.1 Uppdrag: Fortsätt utveckla och effektivisera sektorn enligt framtagen
målbild.
4.4.2 Uppdrag: Var drivande och medverka till utveckling av digitala verktyg
som bland annat skapar tillgänglighet dygnet runt.
4.4.3 Uppdrag: Medverka tillsammans med kommunstyrelsen till att offentliggöra så mycket kommunal data som möjligt.
4.4.4 Uppdrag: Sektorchef ska samordna arbetet i kommunen med att skapa
”Ett Ale”.

4.5 En arbetsgivare
Beskrivning
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper
där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.

Nämndplan med budget 2022, Servicenämnden

9(15)

4.5.1 Uppdrag: Utveckla det påbörjade arbetet med kompetensförsörjningsanalys för att förebygga framtida bemanningsutmaningar.
4.5.2 Uppdrag: Utveckla nya möjligheter för att låta kommunens invånare påverka sektorns olika verksamheter.
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5 Basverksamhet
5.1 Beskrivning av basverksamhet
Övergripande
Sektor service ska ses som en sektor där alla medarbetare och chefer arbetar mot den beslutade målsättningen:
”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. Den beslutade målbilden innebär fortsatt under 2022 prioriterade aktiviteter för att framför allt utveckla sektorn inom
den gemensamma servicekulturen, styrning och ledning samt processer och dokumenthantering. Aktiviteter följs
upp varje månad i sektorns högsta ledningsgrupp och resultat kommuniceras sedan till alla berörda.
Den övergripande organisationen – sektorchef, verksamhetschefer samt stab finansieras via kommunbidrag.
Verksamhet fastighet och IT
Verksamhetens lokalförsörjningsenhet och drift- och underhållsenhet har med fokus på effektivt lokalutnyttjande
och långsiktig kommunnytta det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av lokaler till
Ale kommuns olika verksamheter. Verksamhetens IT-enhet ansvarar för drift, utveckling och support av IT-miljön för kommunens alla verksamheter.
IT
Enheten ansvarar för drift, utveckling och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer, telefoner och läsplattor. Man stöttar också sektorerna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköp
av hårdvara och programvara.
Lokalförsörjning
Enheten har en enhetschef, tre projektledare, en lokalstrateg och en administrativ förvaltare. Den ansvarar för
strategisk lokalplanering, ny- om- och tillbyggnationer samt in- och uthyrning av lokaler. I det dagliga arbetet ingår även att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens samtliga verksamheter.
Drift och Underhåll
Enheten har som huvuduppdrag att hantera drift, tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår bl. a injustering av värme och ventilation, tillsyn av kylanläggningar i storkök och ishall, vattenprovtagning, byte av fläktfilter, reparationer, mindre underhållsåtgärder samt verksamhetsanpassningar i form av ombyggnationer. Man ansvarar också för att genomföra underhåll utifrån en beslutad underhållsplan, samt jobba
med driftoptimeringar och energibesparingar. Säkerhetsfrågor kopplat till lokalerna ligger också inom denna enhet. Tillsyn, skötsel och underhåll av kommunens mark sköts på uppdrag internt av enhet Gata/Park inom sektor samhällsbyggnad.
Verksamhet verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd innehåller lokalvård, stab, vaktmästeri och fordon. Under 2020 och 2021 har stort fokus legat
på omorganisation inom vaktmästeri som kommer att ge helårseffekt under 2022. En nybildad fordonsorganisation är skapad under 2021 och ansvarar för hanteringen av kommunens samtliga fordon.
Stab
Staben består av fyra tillsvidareanställda medarbetare. Funktioner som hanteras inom enheten är administration
(ärendehantering och support), utvecklingsarbete samt ekonomi, fakturahantering och internkontroll.
Vaktmästeri och fordon
Enheten har tre huvuduppdrag: vaktmästeri, transporter och kommunens gemensamma fordonshantering.
Finansiering sker via köpta vaktmästartjänster från övriga sektorer samt övriga sektorers betalning för leasingbilar.
Lokalvård (Gul och röd)
Verksamheten är uppdelad i två enheter.
De utför professionell lokalvård i kommunens verksamhetslokaler för interna kunder/brukare. Verksamheten
finansieras från och med 2022 via kommunbidrag.
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Verksamhet kost
Verksamhetens 40 kök är indelad i tre enheter Kost Blå, Kost Gul och Kost Röd med varsin enhetschef. Kosten
tillagar och bereder måltider till skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun.
Verksamhetens mål är: välkomponerade, näringsriktiga, säkra och miljösmarta måltider som tillagas och serveras
med stolthet, omtanke och lust.
Kostprogram för måltider i Ale kommun är styrande för kostverksamheten.
Måltiderna ska ge brukarna en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de Nordiska näringsrekommendationerna
(NNR) och de riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket (SLV). Riktlinjerna från Livsmedelsverket (SLV)
” Nationella riktlinjer för måltider i skolan, Nationella riktlinjer för måltider i förskolan och Nationella riktlinjer
för måltider i äldreomsorgen” ska följas.
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6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden

2021

2022

Belopp i tkr

Prognos

Budget

Budget

Servicechef

-6 613

-6 050

-5 906

Justering service
Verksamhetsservice

2 837
-2 233

-3 133

-3 410

Fastighet och IT

-14 034

-14 834

-21 136

Kost

-61 315

-63 415

-65 409

Totalt

-84 195

-84 595

-95 861

Servicenämndens finansiering
I budgetramarna för 2022 är servicenämnden tilldelad kommunbidrag för lokalvård, kostverksamheten, viss ITverksamhet samt servicesektorns övergripande verksamheter. Nytt är lokalvården som fram till och med 2021
har interndebiterat verksamheten från berörda nämnder. Reglering har skett genom att kommunbidrag minskat
för respektive nämnd utifrån hur mycket de hade blivit debiterade för dessa tjänster 2022 om köp/sälj för dessa
delar fortsatt vara kvar. Denna förändring är i stort sett ett nollsummespel d v s att det som är reglerat i minskad
ram för respektive nämnd och tilldelat servicenämnden är lika med den kostnad som nämnderna i annat fall
skulle blivit interndebiterade.
För övrigt är den stora förändringen jämfört med 2021 års budget att större delen av sparbetinget är borta samt
att nämnden numera får tomställda lokaler som kommunbidrag i stället för att det tidigare ingått i internhyran.
Då den kostnaden i första hand drivs utifrån övriga sektorers eventuella uppsägningar av lokaler och därmed är
svår för sektorn att påverka ska den särredovisas i uppföljningar och prognoser.
Under 2022 kommer IT-enhetens nuvarande finansieringsmodell att utredas och eventuellt revideras till kommunbidrag inför 2023. Om möjligt kommer också vaktmästeri och fordon utredas under 2022.
Detta innebär totalt att sektorns verksamheter i stort finansieras enligt nedan:
•
•

•

•

Ledning och administration är finansierat helt och hållet av kommunbidrag.
Verksamhetsstöd innehåller verksamheterna lokalvård, vaktmästeri och fordonsorganisationen. Lokalvården finansieras förhoppningsvis från och med 2022 via kommunbidrag och vaktmästeri finansieras
utifrån en prismodell som bygger på ett timpris och en köpt volym från sektorerna. Volymen av köpta
timmar stäms av med respektive köpande sektor inför varje budgetår. Utöver basuppdraget finns det
tilläggstjänster som verksamheten erbjuder utöver sitt basutbud. Den gemensamma fordonshanteringen
är intäktsfinansierad via den kostnad som tas ut från övriga sektorer för varje bil som hanteras inom ramen för deras respektive verksamhet.
Kosten är från och med 2021 finansierad med kommunbidrag. Då verksamhetsåret 2021 är svårt att utvärdera med anledning av pandemin behöver 2022 utvärderas mer noga för att se så att den ekonomiska
ramen är relevant utifrån uppdraget. Vad vi vet redan nu är att vikariekostnaden inte var medräknad när
kommunbidraget beräknades inför 2021.
Fastighet & IT är till stora delar intäktsfinansierad.
IT-verksamheten har både en del av verksamheten som är finansierad av kommunbidrag - det som rör
den tekniska plattformen - och en del som finansieras via intäkter för IT-tjänster från sektorerna ( t ex
IT-utrustning som datorer, bildskärmar och skrivare).
Den fastighetsrelaterade delen av verksamheten består i huvuddrag av två delar, internhyran som helt
och hållet är intäktsfinansierad utifrån sektorernas lokalnyttjande och finansierar därmed verksamhet
drift och underhåll. Lokalförsörjningens kostnader för berörd personal bokförs på de investeringsprojekt
där arbetet utförs och resulterar framgent i en kapitalkostnad på respektive internhyresobjekt. Utöver det
finansieras lokalstrategen via kommunbidrag.

Verksamheterna har i uppdrag att under året inom sin tilldelade budgetram arbeta för att tillskapa ett utrymme
motsvarande 1-1,5 % av sina bruttokostnader för att på så sätt inför 2023 om möjligt kunna ge förutsättningar
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för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader. Det är inte inarbetat i budget eftersom referensåren
2020 och 2021 är så osäkra med anledning av pandemieffekterna.
Noterade riskområden utifrån budget 2022 är följande:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av kommunbidrag för 2021, samt
prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader när verksamheten
behöver växa.

Mål: Budget och resultat 2022 ska vara i balans
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7 Personal
Analys och kommentar
Det finns några tjänster som är svårrekryterade, bland annat kockar med specialkunskap och vissa tjänster inom
tekniska kompetenser t ex byggingenjörer/projektledare. Arbetet med kompetensförsörjningsanalys behöver intensifieras under 2022, för att finna strategiska åtgärder för att öka möjligheten till goda rekryteringar inom respektive område.
Sjukfrånvaro ökade under 2020-2021 men analysen av den ökningen är svår att göra med anledning av Coronapandemin. Därför är det än viktigare att följa sjukfrånvaron under 2022 då det förhoppningsvis blir mer normala arbetsförhållanden.
Det finns ett antal långtidssjukskrivna i sektorn och det beror främst på att flera av dessa medarbetare har ett fysiskt arbete som över tid givit förslitningsskador. Hantering av rehabiliteringen av dessa är viktig samt också det
förebyggande arbetet.
Alla medarbetare har från och med hösten 2020 erbjudits heltid. Totalt sett har detta medfört ökade kostnader
för sektorn. Arbete fortsätter med att i så stor utsträckning som möjligt få detta kostnadsneutralt.
Sektorn vill ha ett arbetsklimat och en kultur som präglas av tillit, gemenskap, delaktighet och ansvarstagande.
Ett klimat där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och vet att man är en viktig medarbetare i vårt gemensamma Ale. Målet är att alla skall känna en stark vi-känsla och stolthet över att arbeta i och representera Ale
kommun. Därför har sektorn skapat en långsiktig målbild med tillhörande aktiviteter för att nå det gemensamma
målet ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. De
tre högst prioriterade områdena i målbilden är ”Kultur”, ”Processer/dokumenthantering” samt ”Styrning och
ledning”. Alla dessa tre områden påverkar tydligt chefers och medarbetares arbetsmiljö.
Sektorn ska arbeta för en positiv och gemensam organisationskultur. Gemensamma förhållningssätt utifrån framtagna kännetecken ska prägla organisationen. Kulturen ska leda till att medarbetarna känner stolthet, omtanke
och lust. Arbetet med organisationskulturen har bland annat som målsättning att skapa en god arbetsmiljö, hög
effektivitet och ett tydligt fokus på dem vi är till för.
Sektorns kultur ses genom medarbetares och chefers sätt att vara, förhålla sig, kommunicera och arbeta tillsammans. D v s det som finns i atmosfären mellan alla, som är svårt att fånga, men ändå finns där och omedvetet
påverkar. Kulturen är allas agerande, attityder och värderingar, hur chefer och ledare sänder sina budskap, vad
som är viktigt, vad som följs upp eller inte följs upp.
I relationer internt och externt skall grunden för mötet utgå från öppenhet och respekt. Det kommunens medborgare märker i sina kontakter med kommunens verksamheter är den interna förmågan att samverka över organisationsgränser och ansvarsområden. Ett lovat åtagande skall levereras, oavsett vem/vilka i kommunens organisation som genomför uppdraget. För detta behövs en tillitsfull intern kommunikation och samverkan.
Kommunfullmäktiges och nämndens verksamhetsplan präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som ska
utvecklas genom att stärka medarbetarskapet och ledarskapet.
Sektorn har kommit en bit på väg att bli EN organisation. Utvecklingen av en gemensam kultur utifrån målbilden
ska fortsätta mot målsättningen att alla chefer och medarbetare ska känna stolthet över att de arbetar i sektor service och i Ale kommun.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

UBN § 102

Dnr UBN.2021.599

Nämndplan och budget 2022
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndplan med budget 2022.
Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2021-06-21 beslut om Ale kommuns
verksamhetsplan och budget 2022-2025 och uppdrog åt respektive nämnd att
besluta om nämndplan för år 2022 senast 18 november 2021.
Utbildningsnämnden ska utifrån fullmäktiges beslut ta fram en
verksamhetsplan som beskriver hur nämndens specifika verksamheter ska
arbeta för att uppnå de strategiska målsättningarna.
Strategiska mål

Inom Ale kommuns strategiska målområde kunskap och utbildning görs ett
viktigt arbete med koppling till Agenda 2030-målet God utbildning för alla. En
god utbildningsnivå är en framgångsfaktor för ett hållbart samhälle. Alla
skolformer ska nå så hög måluppfyllelse som möjligt för varje barns och elevs
lärande, utveckling och välmående. Ett viktigt mått är behörigheten till
gymnasiet, vilket för varje individ är ett avgörande steg för framtiden. Att
utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innefattar att bygga en god grund av
kunskap, bildning och innovation.
För att nå dit visar både nationell och lokal nulägesanalys att en avgörande
utmaning är likvärdighet, eller lika möjligheter till framgångsrikt lärande, samt
hållbar kompetensförsörjning. Dessa två områden står i fortsatt fokus för
utbildningsnämndens arbete.
Det är alla nämnders ansvar att bidra till att nå de strategiska målen. Kunskap
och utbildning är det självklara målområdet för utbildningsnämnden och det
bidrar också till bättre hälsa och välbefinnande och ett hållbart samhälle.
Nämnden åtar sig att arbeta för att nå alla de strategiska målen med resurser
och engagemang och verka för att bidra till helheten i kommunfullmäktiges
verksamhetsplan.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

Kunskap och utbildning

Det särskilda fokuset på kunskap och utbildning innebär fortsatt fokus på två
målområden:
Lika möjligheter till framgångsrikt lärande

Kunskapsresultaten ökar men likvärdigheten utifrån socioekonomisk bakgrund
är fortsatt en stor utmaning. De tre delarna lika tillgång, lika kvalitet och
kompensera för skilda förutsättningar fortsätter att vara de viktigaste
strategiska områdena där alla kommer att vara aktiva under 2022. Under lika
tillgång följs inskrivningar i förskola och fritidshem, lika kvalitet arbetas med
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer och att
kompensera för skilda förutsättningar är det större gemensamma fokuset för
alla nivåer i styrkedjan genom bland annat tillitsdialogerna.
Hållbar kompetensförsörjning

Den kommande bristen på personal beror främst på det ökande antalet barn i
stort, både i Ale och nationellt. Planen för att åstadkomma en hållbar
kompetensförsörjning innehåller de tre delarna behålla, rekrytera och utveckla
och alla har stora behov av att hållas aktiva och resurssättas.
Ekonomi för strategisk utveckling

Utbildningsnämnden har för 2022 fått utökad ram utöver målgruppsmodellen.
Syftet är att förbättra personaltätheten, främst i förskolan. Fördelningen är
gjord med prioritering förskolan och beräknas ge en personaltäthet som närmar
sig rikets nivå. Utbildningsnämnden prioriterar också fritidshemmets
personaltäthet och behörighet där jämförelsetalet med det väntas förbättras
märkbart. Elevpengen ökas något mer än index och satsningar på hållbar
kompetensförsörjning och hållbart ledarskap fortsätter.
En långsiktig ekonomisk planering samt lokalförsörjningsplanering blir
avgörande för att klara tillväxttakten. De stora volymökningarna de senaste
åren har inneburit avsevärda kostnadsökningar för Ale kommun att driva
förskola, grundskola och bekosta kommunens alla gymnasielever.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-08
Nämndplan med budget 2022 Utbildningsnämnden
Förhandlingsprotokoll 2021-11-16
Protokollsanteckning
Johnny Sundling (S) lämnar följande protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater anser att skrivningen under inledningen om att
driftsformer i sig är ointressanta inte stämmer. Driftsformerna är
intressanta och viktiga.
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För vidare hantering:

Sektorchef Sektor Utbildning
För kännedom:

Kommunstyrelsen
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Sektor utbildning
Diarienummer: UBN.2021.599
Datum: 2021-11-08
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander
Utbildningsnämnden

Nämndplan med budget 2022
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndplan med budget 2022.
Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2021-06-21 beslut om Ale kommuns verksamhetsplan och
budget 2022-2025 och uppdrog åt respektive nämnd att besluta om nämndplan för år 2022
senast 18 november 2021. Utbildningsnämnden ska utifrån fullmäktiges beslut ta fram en
verksamhetsplan som beskriver hur nämndens specifika verksamheter ska arbeta för att
uppnå de strategiska målsättningarna.
Strategiska mål

Inom Ale kommuns strategiska målområde kunskap och utbildning görs ett viktigt arbete
med koppling till Agenda 2030-målet God utbildning för alla. En god utbildningsnivå är en
framgångsfaktor för ett hållbart samhälle. Alla skolformer ska nå så hög måluppfyllelse som
möjligt för varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Ett viktigt mått är
behörigheten till gymnasiet, vilket för varje individ är ett avgörande steg för framtiden. Att
utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innefattar att bygga en god grund av kunskap,
bildning och innovation.
För att nå dit visar både nationell och lokal nulägesanalys att en avgörande utmaning är
likvärdighet, eller lika möjligheter till framgångsrikt lärande, samt hållbar
kompetensförsörjning. Dessa två områden står i fortsatt fokus för utbildningsnämndens
arbete.
Det är alla nämnders ansvar att bidra till att nå de strategiska målen. Kunskap och utbildning
är det självklara målområdet för utbildningsnämnden och det bidrar också till bättre hälsa
och välbefinnande och ett hållbart samhälle. Nämnden åtar sig att arbeta för att nå alla de
strategiska målen med resurser och engagemang och verka för att bidra till helheten i
kommunfullmäktiges verksamhetsplan.

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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Kunskap och utbildning

Det särskilda fokuset på kunskap och utbildning innebär fortsatt fokus på två målområden:
Lika möjligheter till framgångsrikt lärande

Kunskapsresultaten ökar men likvärdigheten utifrån socioekonomisk bakgrund är fortsatt en
stor utmaning. De tre delarna lika tillgång, lika kvalitet och kompensera för skilda
förutsättningar fortsätter att vara de viktigaste strategiska områdena där alla kommer att vara
aktiva under 2022. Under lika tillgång följs inskrivningar i förskola och fritidshem, lika
kvalitet arbetas med inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer och att
kompensera för skilda förutsättningar är det större gemensamma fokuset för alla nivåer i
styrkedjan genom bland annat tillitsdialogerna.
Hållbar kompetensförsörjning

Den kommande bristen på personal beror främst på det ökande antalet barn i stort, både i
Ale och nationellt. Planen för att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning innehåller de
tre delarna behålla, rekrytera och utveckla och alla har stora behov av att hållas aktiva och
resurssättas.
Ekonomi för strategisk utveckling

Utbildningsnämnden har för 2022 fått utökad ram utöver målgruppsmodellen. Syftet är att
förbättra personaltätheten, främst i förskolan. Fördelningen är gjord med prioritering
förskolan och beräknas ge en personaltäthet som närmar sig rikets nivå.
Utbildningsnämnden prioriterar också fritidshemmets personaltäthet och behörighet där
jämförelsetalet med det väntas förbättras märkbart. Elevpengen ökas något mer än index och
satsningar på hållbar kompetensförsörjning och hållbart ledarskap fortsätter.
En långsiktig ekonomisk planering samt lokalförsörjningsplanering blir avgörande för att
klara tillväxttakten. De stora volymökningarna de senaste åren har inneburit avsevärda
kostnadsökningar för Ale kommun att driva förskola, grundskola och bekosta kommunens
alla gymnasielever.

Åsa Ericson

Maggan Melander

Sektorchef

Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-08
Nämndplan med budget 2022 Utbildningsnämnden
Förhandlingsprotokoll 2021-11-16
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef Sektor Utbildning
För kännedom:

Kommunstyrelsen

Ärendet
Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle.
Förskola och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper
och färdigheter och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till
ansvarskännande samhällsmedlemmar.
Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom:
Förskola
·
Pedagogisk omsorg
·
Fritidshem
·
Förskoleklass
·
Grundskola
·
Grundsärskola
·
Gymnasieskola
·
Gymnasiesärskola
·
Kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning
·
Särskild utbildning för vuxna
·
Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
·
Kommunfullmäktige uppdrog på fullmäktiges sammanträde 2021-06-21 åt respektive
nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i
enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2022
senast 18 november och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2022 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021.
Ekonomisk bedömning
Utbildningsnämnden har för 2022 fått en ökad ram utöver målgruppsmodellen vilken
innebär ersättning med 80 procent av volymökningen. Utöver detta har utbildningsnämnden
fått 14,0 mkr i förstärkning. Det innebär totalt att ersättningen för barn- och elevpeng ökas
mer än ordinarie uppräkning för index och löneökningar.
Inriktningen för de ekonomiska prioriteringarna är i första hand förskolans personaltäthet
och därefter fritidshemmens personaltäthet och behörighet. Utöver dessa fokus används
förstärkningen främst till en mindre ökning av elevpengen utöver index samt satsningar på
kompetensförsörjning.
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Den aviserade förändringen till ramfinansierad lokalvård skulle innebära att
utbildningsnämnden vid beslut kommer få en minskad budget men även minskad kostnad
till kommande budgetår. I detta budgetförslag för 2022 är lokalvården fortfarande inräknad.
Invånarperspektiv
Att barn och elever i Ale kommun får lika möjligheter till framgångsrikt lärande är
avgörande för fortsatt utbildning, vägen till arbete, en god hälsa ett gott liv. Tillgång till en
förskola med hög kvalitet, god personaltäthet och hög utbildningsnivå är en del av grunden
för trygga barn och deras framtida lärande. Föräldrars utbildningsnivå har alltför stor
betydelse för elevers betygsresultat och det är därför av stor vikt att barn och elevers
utbildning sker i grupper med olika bakgrund. En varierad sammansättning av barn och
elevgrupper gynnar alla barns och elevers möjlighet till framgångsrikt lärande samt bidrar
till integration.
Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för en mer varierad
sammansättning av barn och elevgrupper som gynnar alla barn och elever och skapar större
möjligheter för en god måluppfyllelse för alla.
Hållbarhetsperspektivet
En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till den kunskap och
de förmågor som krävs för att kunna delta i beslut om vår gemensamma framtid. Detta är en
del av förskolans och skolans läroplaner.
Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt
förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
En del av skolans kunskapsmål är att eleverna har fått kunskaper om förutsättningarna för
en god miljö och en hållbar utveckling, och förståelse för den egna livsstilens betydelse för
hälsan, miljön och samhället.
Utbildningsnämnden följer arbetet med utbildning för hållbar utveckling i förskolor och
skolor.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunfullmäktige uppdrog på fullmäktiges sammanträde 2021-06-21 åt respektive
nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i
enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2022
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senast 18 november och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2022 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021.
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan för Ale kommun 2022 utgör en grund för
utbildningsnämndens nämndplan och budget. Utöver detta dokument har skollagen,
diskrimineringslagstiftningen och barnkonventionen en stor inverkan på nämndplanen.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL 2021-11-16
Förhandlad enligt MBL 2021-11-16. Se protokoll som bilaga.
Beslutets genomförande
Sektor utbildnings arbete under året följer nämndens inriktning i verksamhetsplan med
budget 2022.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att nämndplanens mål och skrivningar bidrar till att öka
förutsättningarna för lika möjligheter till framgångsrikt lärande för alla barn och elever i Ale
kommun. De ekonomiska medlen är fördelade i enlighet med de prioriteringar som uttrycks
av kommunfullmäktige i verksamhetsplan 2022 samt av utbildningsnämnden i
nämndplanen.
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1 Nämndens uppdrag
Utbildning utgör en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Förskola
och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper och färdigheter
och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till ansvarskännande samhällsmedlemmar.
Nämnden ansvarar för offentlig skolutbildning inom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förskola
pedagogisk omsorg
fritidshem
förskoleklass
grundskola
grundsärskola
gymnasieskola
gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning
särskild utbildning för vuxna
utbildning i svenska för invandrare (SFI)
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2 Sammanfattning
Strategiska mål
Inom Ale kommuns strategiska målområde kunskap och utbildning görs ett viktigt arbete med
koppling till Agenda 2030-målet God utbildning för alla. En god utbildningsnivå är en framgångsfaktor för ett hållbart samhälle. Alla skolformer ska nå så hög måluppfyllelse som möjligt för varje
barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Ett viktigt mått är behörigheten till gymnasiet,
vilket för varje individ är ett avgörande steg för framtiden. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart
samhälle innefattar att bygga en god grund av kunskap, bildning och innovation.
För att nå dit visar både nationell och lokal nulägesanalys att en avgörande utmaning är likvärdighet, eller lika möjligheter till framgångsrikt lärande, samt hållbar kompetensförsörjning. Dessa två
områden står i fortsatt fokus för utbildningsnämndens arbete.
Det är alla nämnders ansvar att bidra till att nå de strategiska målen. Kunskap och utbildning är det
självklara målområdet för utbildningsnämnden och det bidrar också till bättre hälsa och välbefinnande och ett hållbart samhälle. Nämnden åtar sig att arbeta för att nå alla de strategiska målen med
resurser och engagemang och verka för att bidra till helheten i kommunfullmäktiges verksamhetsplan.
Kunskap och utbildning
Det särskilda fokuset på kunskap och utbildning innebär fortsatt fokus på två målområden:
Lika möjligheter till framgångsrikt lärande
Kunskapsresultaten ökar men likvärdigheten utifrån socioekonomisk bakgrund är fortsatt en stor
utmaning. De tre delarna lika tillgång, lika kvalitet och kompensera för skilda förutsättningar fortsätter att vara de viktigaste strategiska områdena där alla kommer att vara aktiva under 2022. Under
lika tillgång följs inskrivningar i förskola och fritidshem, lika kvalitet arbetas med inom ramen för
det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer och att kompensera för skilda förutsättningar är det
större gemensamma fokuset för alla nivåer i styrkedjan genom bland annat tillitsdialogerna.
Hållbar kompetensförsörjning
Den kommande bristen på personal beror främst på det ökande antalet barn i stort, både i Ale och
nationellt. Planen för att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning innehåller de tre delarna behålla, rekrytera och utveckla och alla har stora behov av att hållas aktiva och resurssättas.
Ekonomi för strategisk utveckling
Utbildningsnämnden har för 2022 fått utökad ram utöver målgruppsmodellen. Syftet är att förbättra
personaltätheten, främst i förskolan. Fördelningen är gjord med prioritering förskolan och beräknas
ge en personaltäthet som närmar sig rikets nivå. Utbildningsnämnden prioriterar också fritidshemmets personaltäthet och behörighet där jämförelsetalet med det väntas förbättras märkbart. Elevpengen ökas något mer än index och satsningar på hållbar kompetensförsörjning och hållbart ledarskap fortsätter.
En långsiktig ekonomisk planering samt lokalförsörjningsplanering blir avgörande för att klara tillväxttakten. De stora volymökningarna de senaste åren har inneburit avsevärda kostnadsökningar för
Ale kommun att driva förskola, grundskola och bekosta kommunens alla gymnasielever.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med
närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi
ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som
hjälpmedel på resan mot år 2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka
områden vi ska fokusera på och vad vi behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning
och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
Ale kommun står väl rustade inför en framtid som kommer att utmana oss med ökade krav och
snabba förändringar som inte alltid kommer att vara förutsägbara. Vi är stolta över vår organisation som tillsammans med föreningarna och företagen snabbt ställde om i början av Coronapandemin. Omställningen visar att dialog och tillit är rätt väg framåt och detta är något vi måste utveckla
vidare. Genom samverkan där varje aktör bidrar med sitt perspektiv och sin kompetens kan vi sätta
dem vi är till för i fokus. Alla tänkbara lösningar ska beaktas, tidigare beslutade lösningar ska utvärderas på nytt för att möjliggöra ett ökat fokus på kärnverksamheterna. Driftsformerna i sig är
ointressanta, vi ska skapa största nytta för våra invånare och därför bör alla former prövas när vi
utvärderar och utvecklar vår verksamhet.
Kommunorganisationens enda uppgift är att finnas till för invånarna och på deras uppdrag leverera tjänster och service för deras gemensamma nytta med deras gemensamma finansiering. Det är
därför viktigt att den demokratiska processen fungerar och att vi säkerställer att alla behandlas likvärdigt. Det är av den anledningen också viktigt att all vår personal har fokus på god service och
hög tillgänglighet i alla kontakter med våra invånare.
Verksamhetsplanen 2022 är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där
prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tas tillvara, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.
Inledning Ale kommuns verksamhetsplan 2022
I kommunens verksamhetsplan för 2022 beskrivs sex långsiktiga strategiska målsättningar. Det är
alla nämnders ansvar att bidra till att nå de strategiska målen. Kunskap och utbildning är det självklara målområdet för utbildningsnämnden och det bidrar också till bättre hälsa och välbefinnande
och ett hållbart samhälle. Hälsa är också en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle och för
elevers möjlighet att lyckas med sin utbildning.
Då principen inom tillitsbaserad styrning om horisontella mål och vertikal dialog används som ett
av utbildningsnämndens arbetssätt innebär det att i utbildningsnämndens nämndplan beskrivs det
som nämnden ska göra. Därefter sker dialoger mellan alla nivåer i styrkedjan utifrån vars och ens
mandat och ansvar.

4.1 Hälsa och välbefinnande
Beskrivning

Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott
välbefinnande är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos
våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver
prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt
bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som
är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta. Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att samverkan är
en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med
föreningar och andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på
Nämndplan med budget 2022, Utbildningsnämnden

6(25)

att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter. Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper,
men kanske främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg
när vi är i behov av den, såväl barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig
i stort och smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att
trivas och känna stolthet för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi
vill att de som besöker vår kommun känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022
Utbildningsnämndens arbete 2022
Följa upp
•
•
•
•

det nystartade PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) för årskurs 8
föräldrastödinsatserna som påbörjats inom ramen för TSI
barnkulturprogrammet
barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete

4.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord
ska genomföras.
Allmän beskrivning

Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och
vi vill kontinuerligt följa upp detta. Ale kommuns verksamhetsplan 2022
Utbildningsnämndens arbete 2022
•

Utbildningsnämnden tar del av och följer upp det kommungemensamma arbetet av genomförandet.

4.2 Kunskap och utbildning
Beskrivning

Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är
att nå så långt som möjligt i varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda
för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja
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livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i förskolan länge varit
låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna
kunskap framåt i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och
ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att
förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som
utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i
att tidigt fånga upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022
Inom målet Kunskap och utbildning har utbildningsnämnden valt två långsiktiga fokusområden som
bidrar till att målet uppfylls:
Lika möjligheter till framgångsrikt lärande och hållbar kompetensförsörjning.
Förändrade samhällsstrukturer och tidiga samordnade insatser är viktiga förutsättningar för lika
möjligheter till framgångsrikt lärande.
Då principen inom tillitsbaserad styrning om horisontella mål och vertikal dialog används som ett
av utbildningsnämndens arbetssätt innebär det att i nämndplanen beskrivs det som nämnden ska
göra. Därefter sker dialoger mellan alla nivåer i styrkedjan utifrån vars och ens mandat och ansvar.
Mått

Utfall 2020

Utfall 2021

4,23

4,27

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program

86,3 %

84,3 %

Andel elever som nått målen i alla ämnen, årskurs 9

76,3 %

76,7 %

227,2

223,3

73,7 %

77,3 %

Vårdnadshavares upplevda kvalitet av förskolan (helhetsomdöme, medelvärde skala 1-5)

Meritvärde årskurs 9 (samtliga ämnen)
Andel elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 6
Andel elever som klarar ämnesprov i årskurs 3 matematik

Har ej genomförts 2020 och 2021

Andel elever som klarar ämnesprov i årskurs 3 svenska

Har ej genomförts 2020 och 2021

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, folkbokförda i Ale

70,2 %

Andel etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
folkbokförda i Ale, nov 2019

82,3 %

4.2.1 Nämndens mål
Lika möjligheter till framgångsrikt lärande
Beskrivning

Här innefattas allas lika tillgång till god utbildning, lika kvalitet på utbildningen oavsett vilken förskola eller skola man går på samt att lyckas kompensera för barns och elevers olika förutsättningar.
Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande för
alla elever.
Lika tillgång till utbildning
Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk närhet, där
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tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl kontrollerad. Tillgång till
utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen inskrivna barn ska följas. Forskning på området ska ligga till grund för eventuella insatser kopplade till detta. Alla barn och elever ska få plats
i Ales utbildning och i lokaler och lärmiljö som är lika gynnsamma för resultaten. För äldre elever
gäller att alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till ett gott liv för den enskilde och en
hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög.
Lika kvalitet
I alla lärmiljöer, det vill säga mellan och inom varje förskola och skola, ska kvaliteten på utbildningen som ges ge lika goda möjligheter till framgångsrikt lärande. Det innebär att utbildningen kan
och ska bedrivas delvis olika men med lika kvalitetsnivåer och lika goda förutsättningar att nå målen. En kontinuerlig kvalitetsutveckling inom det pedagogiska arbetet bygger på att enheterna själva
identifierar utvecklingsbehov och får stöd i det lokala förbättringsarbetet. Med det skapas goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse och minskade skillnader. För att relevant och framgångsrikt
utvecklingsarbete ska bedrivas krävs ett väl fungerande och fortsatt utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Det ska finnas en vetenskaplig grund för utvecklingsarbetets innehåll och form. Det innebär
bland annat att fortsatt arbete med höga förväntningar samt att utveckla lärmiljö och undervisningens metoder för att möta alla elever är av största vikt. Satsningar på pedagogiskt ledarskap och väl
fungerande struktur och kultur för professionellt lärande ska också prioriteras.
En ytterligare del i arbetet för lika kvalitet är att följa den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet om likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg 2022. Verksamheternas läge i
förhållande till strategi och delmål följs upp under våren.
Kompensera för skilda förutsättningar
De socioekonomiska förutsättningarna i form av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst är idag avgörande för skolframgång i Sverige såväl som i Ale. Forskning visar att
segregerade skolor och undervisningsgrupper inte gynnar utbildningsresultaten. Skolor och förskolor ska ges förutsättningar genom samhällsplanering och lokal organisation att ha en gynnsam sammansättning av barn och elever. Utbildningen ska vara utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar skillnader i möjligheterna till framgångsrikt lärande. Det innebär bland annat att det ska finnas en resursfördelningsmodell som fungerar väl. Resurser inom utbildningsområdet är de ekonomiska men också de kompetensmässiga vilka ska satsas och fördelas i syfte att kompensera för skilda förutsättningar. Det är en komplex nationell utmaning att lyckas och för det krävs
att en gedigen forskningsbas kring insatser som har betydelse sprids och ligger till grund för arbetet.
Alla verksamma i skola och förskola ska ha god kompetens om hur man skapar en undervisning
som lyckas kompensera för skilda förutsättningar. För att bli en skola eller förskola som lyckas med
detta krävs ett långsiktigt och skickligt skolledarskap.
Centrala resurser för att kompensera för skilda förutsättningar innefattar idag socioekonomisk resursfördelningsmodell, statsbidrag för likvärdighet samt kommungemensamma kompetensresurser.
Kostnader för resor till kulturevenemang och studiebesök fördelas för likvärdighet.
Att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande har varit ett mål under de senaste åren både
nationellt och lokalt. Betygsskillnaderna ökar mellan grupper som har föräldrar med låg respektive
hög utbildningsnivå och arbetet behöver intensifieras ytterligare.
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Utbildningsnämndens arbete 2022
•

Genomföra tillitsdialoger med alla enheter på temat Lika möjligheter till framgångsrikt lärande i syfte att medvetandegöra och ta gemensamt ansvar i styrkedjan.

•

Stärka fritidshemmets förutsättningar att verka kompenserande

•

Ta del av kartläggning av tillgången till och deltagande i studiestöd och lovskola samt besluta om fortsatta prioriteringar

•

I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och fritidshem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen.

•

Ytterligare sätta sig in i vetenskaplig grund och de viktigaste faktorerna för barns och elevers framgång.

•

Verka för dialog kring likvärdighetsperspektiv med vårdnadshavare vid viktiga beslut

•

Följa arbete med utbildning för hållbar utveckling i förskolor och skolor.

•

Följa upp arbetet med tidigt samordnade insatser.

•

Stödja rektorers arbete med organisering för måluppfyllelse

För ökad kvalitet och måluppfyllelse krävs ett aktivt arbete med förutsättningsskapande. Särskilt:
•
•
•

Skapa förutsättningar för att skolledare får mer tid för pedagogiskt ledarskap
Skapa förutsättningar för professionellt lärande för all personal
Strategi för ökad personaltäthet

Dessa beskrivs under Hållbar kompetensförsörjning men förväntat resultat ska synas inom området
Lika möjligheter till framgångsrikt lärande.
Mått

Utfall 2020

Utfall 2021

Andel elever som har föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning som uppnår
behörighet till gymnasiet.

79 %

77,1 %

Andel elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning som uppnår behörighet till
gymnasiet.

92 %

91,7 %

Hållbar kompetensförsörjning
Beskrivning

Hållbar kompetensförsörjning
Utbildningsverksamheterna står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning. Vi behöver
kraftfulla strategier för att behålla, rekrytera och utveckla medarbetare och chefer samt även nya arbetsorganisationer och yrkesroller.
Behålla personal
Den största resurstillgången inom utbildningsnämnden är engagerad och kvalificerad personal. För
att behålla och stimulera dem ska alla ha goda förutsättningar att utföra och utveckla sitt arbete. Det
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innebär att alla arbetsplatser ska ha både struktur och kultur som bär för dialog, utveckling och sammanhangsskapande. Ett kontinuerligt och gemensamt professionellt lärande ger stimulans och arbetsglädje parallellt med att verksamheten utvecklas.
För att nå dit krävs ett långsiktigt ledarskap och chefskap med goda förutsättningar att utföra och
utveckla sitt arbete. Goda förutsättningar att utföra arbetet innefattar bland annat upplevt friutrymme, god tillgång till stödfunktioner, ett hanterbart ansvarsområde samt minskat rapporteringsarbete. Goda förutsättningar för utveckling innefattar bland annat att det inom ramen för uppdraget
kontinuerligt bedrivs ledarskapsutveckling samt utveckling mer specifikt i pedagogiskt ledarskap.
Rekrytera personal
Ale ska vid rekrytering attrahera de allra skickligaste inom varje personalkategori. En god kvalitet i
kärnverksamheterna skapar gott rykte och utgör grunden.
En god andel behörig personal krävs inom alla verksamhetsformer. För att verka för en fortsatt försörjning av behöriga förskollärare, ämneslärare och lärare fritidshem krävs en rad insatser som exempelvis attraktiva vägar in i Ale för VFU-studenter och nyexaminerade och stöd till utbildning för
befintlig obehörig personal. Då det visar sig att den viktigaste rekryteringsgrunden för behörig personal är att det redan finns god tillgång på behörig personal är det angeläget att öka och sprida fördelningen.
Förändra arbetsorganisation och utbilda till nya kategorier
Nuvarande former för organisering bär inte hela vägen in i framtiden. De bristyrken som syns både
nationellt och i Ale skapar behov av nya sätt att fördela och organisera uppdrag och arbetsuppgifter
inom förskola och skola. Det i sin tur skapar behov av nya yrkeskategorier som grund för att det gemensamma uppdraget kan bedrivas i nya former. Den personal som finns idag är en resurs att strategiskt utbilda vidare för framtiden. Det arbetet ska bedrivas utifrån GRs branschråd för förskola och
grundskola.
Utbildningsnämndens arbete 2022
•

Fortsätta tillitsdialogerna vars syfte att tillsammans skapa Ale-känsla förväntas få effekt på
behålla-perspektivet.

•

Genomföra tillitsdialoger på temat Hållbar kompetensförsörjning våren 2022 för att gemensamt finna åtgärder för hållbar och likvärdig kompetensförsörjning.

•

Skapa goda förutsättningar för professionellt lärande och utveckling för alla

•

Stärka insatserna för hållbart ledarskap

•

Ta del av kartläggning av utbildningsbehov, tidplan och kostnader för utbildning och vidareutbildning till prioriterade kategorier.

•

Besluta om införandestrategi för försteförskollärare

•

Ta del av nytt introduktions-utbildningspaket för blivande rektorer
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•

Följa arbetet med branschråden inom GR för förskola och grundskola och fatta beslut om
fortsatt inriktning för Ale.

•

Ta del av införandestrategier för nya befattningar inom fritids/skola

4.2.2 Uppdrag: Framtagen strategi om personaltäthet ska implementeras.
Allmän beskrivning

En viktig del är personaltätheten som framförallt i förskolan länge varit låg och behöver bli bättre
genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022
Strategin för ökad personaltäthet i förskolan 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 generellt nå ökad personaltäthet.

Ambitionen är att tydligt minska avståndet till rikets genomsnitt som 2020 var 5,1 barn per heltidstjänst. Statistik avseende hösten 2021 visar tillfälligt en personaltäthet i förskolan på rikets nivå på
grund av det stora statliga stödet för sjukersättning.
Utbildningsnämndens arbete 2022
•
•

Följa upp avsedd ökning av personaltätheten i förskolan
Verka för att bibehålla ökningen inför kommande år

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Beskrivning

Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska
växa med alla tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska
stabiliseras på minst 1,5 % för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i
att kunna ha en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. 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. Vi behöver fortsätta arbetet med
att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.

Nämndplan med budget 2022, Utbildningsnämnden

12(25)

Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras.
För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det
kommer bli aktuellt med utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för
folkbildning ska övervägas för att våra invånare ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i
kombination med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara
det omvända då flera företag i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte
minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för
att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Möjligheten till självförsörjning är
av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022
Utbildningsnämndens arbete 2022
•
•
•
•

Nämnden stärker medborgarnas möjligheter att komma i arbete genom att utveckla yrkesutgångar samt verka för att permanenta satsningen på Invux.
Nämnden följer sektorns samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux samt
fattar beslut om fortsatt inriktning
Nämnden följer upp sektorns arbete med att forma och erbjuda extratjänster
Nämnden följer upp sektorns arbete med att erbjuda feriejobb

4.4 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning

Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är
dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög
kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi vara den som går före och visar vägen i
utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och
tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att
öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier
för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis
skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
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. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor
i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad
tredimensionell fastighetsbildning kan vara en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även
kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under dygnets alla timmar. Ett fokus som är
viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen.
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Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att
kunna röra sig fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022
En varierad sammansättning av barn och elevgrupper gynnar alla barns och elevers möjlighet till
framgångsrikt lärande samt bidrar till integration.
Utbildningsnämnden fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för en mer varierad sammansättning av barn och elevgrupper som gynnar alla barn och elever och skapar större möjligheter för
en god måluppfyllelse för alla.
Utbildningsnämndens arbete 2022
•
•
•

Fatta beslut om reviderat ramprogram
Fatta beslut om nya skolupptagningsområden
Följa upp principerna för ansökan och placering av barn i förskola

4.5 Ett Ale
Beskrivning

Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans
för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde
invånaren. Vi behöver se samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en
förutsättning för att genomföra visionen, lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs
mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter och avdelningar men även exempelvis
med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar
för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark
kommun är att kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för
att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision
och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar
för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en
viktig faktor för en hållbar utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina
åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta
samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt skapad och insamlad data vara offentlig.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022

Nämndplan med budget 2022, Utbildningsnämnden

14(25)

Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för
såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. 2017 antog regeringen en nationell
digitaliseringsstrategi för skolväsendet med målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att
använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för
att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Digitaliseringsstrategin följs under fokusområdet Lika möjligheter till framgångsrikt lärande.
Verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg som skapar tillgänglighet dygnet runt och väl
fungerande kommunikation och informationsflöden för/mot Ales invånare. Arbetet har blivit försenat och fortsätter under 2022.
Utbildningsnämndens arbete 2022
•
•
•

Utveckla dialogen mellan nämnderna för att stärka det kommungemensamma arbetet
Ta del av plan för utveckling av e-tjänster för vårdnadshavare utifrån invånarperspektiv.
Ta del av förbättringsarbetet med administrativa processer som i hög grad är beroende av att
de digitala verktygen är ändamålsenliga.

4.6 En arbetsgivare
Beskrivning

Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt
syfte. Vi ska förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i alla processer och ska tex. kunna
visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med
rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för
att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för
detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är
fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela organisationen med denna
förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att tillitsbaserad
styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första
linjens chef stora arbetsgrupper där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen
måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska
sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad NME och NKI. Test ska följas upp för
att bidra till kunskapsbaserad organisering.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022
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Utbildningsnämndens arbete 2022
•
•

Utveckla den tillitsbaserade styrningen med ytterligare komponenter, bland annat ökat deltagande av politiker
Ta del av en sammanhållen strategi för sektorns satsningar på personals utbildning

4.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper.
Allmän beskrivning

Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att
minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad HME och NKI.
Ale kommuns verksamhetsplan 2022
Utbildningsnämnden har sedan tidigare pågående satsningar på chefers förutsättningar att bedriva
ledarskap och skapa god arbetsmiljö. Personalgruppernas storlek är en avgörande faktor att arbeta
med och då möjligheter finns att dela upp enheter med biträdande rektorer görs det med personalansvaret som en viktig del. Det finns större möjligheter att arbeta med avlastande tjänster och stöd i
andra former. Inom det tar utbildningsnämnden ytterligare ett steg under 2022 för att förbättra chefers förutsättningar.
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5 Basverksamhet
5.1 Verksamhetsmått
Verksamhetsmåtten som visas i tabellen nedan är beräknade på ett genomsnitt av 12 månader.
Verksamhetsmått som avser modersmålsundervisning, studiehandledning, kommunala aktivitetsansvaret och komvux är inte direkt kopplade till budget, dessa finns med för uppföljning i delårsrapporterna.
Verksamhet

Verksamhetsmått

Barnomsorg, barn 1-5 år

Grundskola Förskoleklass
- årskurs 9

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Antal barn i kommunala
förskolor i Ale

1 790

1 819

1 822

Antal barn i pedagogisk
omsorg, kommunal i Ale

39

33

30

- varav barn från andra
kommuner i förskola och
pedagogisk omsorg

14

5

11

Ale-barn i fristående verksamhet

175

163

171

Ale-barn i kommunal verksamhet i annan kommun

11

8

14

Summa Ale-barn i förskola
och pedagogisk omsorg

2 001

2 018

2 026

2 919

2 993

3 028

- varav elever från andra
kommuner, F-6

79

84

56

Ale-elever i andra skolor
(fristående och kommunala) F-6

251

257

240

- varav Ale-elever F-6 i fristående verksamhet

219

227

217

- varav Ale-elever F-6 i
kommunal verksamhet i
annan kommun

32

30

23

Summa Ale-elever, F-6

3 091

3 166

3 212

1 123

1 124

1 139

- varav elever från andra
kommuner, 7-9

56

58

51

Ale-elever i andra skolor
(fristående och kommunala) 7-9

157

157

165

- varav Ale-elever 7-9 i fristående verksamhet

134

135

144

23

22

21

Summa Ale-elever, 7-9

1 224

1 223

1 253

Summa Ale-elever, F-9

4 315

4 389

4 465

Antal barn på kommunala
fritidshem i Ale

1 753

1 704

1 719

44

61

27

Elever årskurs F-6
Elever i kommunala skolor
i Ale, F-6

Elever årskurs 7-9
Elever i kommunala skolor
i Ale, årskurs 7-9

-varav Ale-elever 7-9 i
kommunal verksamhet i
annan kommun

Fritidshem

- varav barn från andra
kommuner i fritidshem
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Ale-barn i andra fritidshem
(fristående och kommunala)

194

141

180

- varav Alebarn på fritidshem i fristående verksamhet

182

121

167

- varav Alebarn på fritidshem i kommunal verksamhet i annan kommun

12

20

13

1 903

1 784

1 872

Antal elever i kommunal
särskola i Ale

46

40

36

- varav barn från andra
kommuner i särskola

3

1

2

Ale-elever i annan särskola
(fristående och kommunal)

1

2

3

44

41

37

3

2

2

Summa Ale-barn i fritidshem
Grundsärskola

Summa Ale-elever i
särskola
- varav integrerade Ale-elever i särskola
Modersmålsundervisning
och studiehandledning

Gymnasium

Gymnasiesär

Summering

Kommunala aktivitetsansvaret

Elever som har modersmålsundervisning

600

Elever som har studiehandledning

149

Antal elever i Ale gymnasium IM

89

100

90

-varav elever från andra
kommuner

14

15

18

IM-komvux

53

-varav elever från andra
kommuner

16

Ale-elever i andra gymnasieskolor (fristående och
kommunala)

1 118

1 172

1 147

Summa Ale-elever i gymnasium

1 193

1 257

1 256

24

24

28

Antal Ale-barn och elever i
förskola grundskola och
gymnasium

7 602

7 729

Antal ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret

93

Ale-elever i gymnasiesär
(fristående och kommunala
i andra kommuner)

Arbete
Studier, vux, folkhögskola,
utomlands
Ingen sysselsättning
Sjukskrivna
Föräldralediga
Åtgärd via det kommunala
aktivitetsansvaret
Åtgärd via annan aktör
Komvux

Antal elever på gymnasial
och grundläggande nivå
Antal på gymnasial och
grundläggande nivå (omräknat till heltidsplatser)
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Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall 2020

- varav elever från andra
kommuner, komvux

17

Ale-elever komvux i annan
kommun

44

Antal elever på SFI
- varav elever från andra
kommuner, SFI
Ale-elever SFI i annan
kommun

Budget 2021

Budget 2022

110
5
31

5.2 Beskrivning av basverksamhet
5.2.1 Förskola och pedagogisk omsorg (ålder 1-5 år)
Ale kommun har 25 förskolor samt pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i Nol, Skepplanda och
Älvängen. Inom verksamheten finns också en familjecentral med Öppen förskola. Förskola erbjuds
inom fyra månader till alla som har rätt till och söker plats. Kommunens förskolor har öppet 06.0018.00 men pedagogisk omsorg kan, om kommunens kriterier är uppfyllda, erbjudas på lämplig enhet även utanför dessa tider måndag till torsdag.
Förskolan har uppdraget att lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska stimulera barns
utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Leken är viktig för varje barns utveckling och
lärande och ska därför medvetet användas för att lustfyllt stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap och de
ska därför vara delaktiga och ha inflytande över miljöns utformning och planeringen av verksamheten.

5.2.2 Fritidshem
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre
grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov,
intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära
tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med
utforskande och praktiska arbetssätt. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och
grundskolan genom att arbeta mot målen i läroplanen för fritidshem samt syfta till att ge eleverna en
meningsfull fritid.

5.2.3 Förskoleklass och grundskola (ålder 6-16 år)
Den obligatoriska verksamheten inom nämndens ansvar består av 12 registrerade skolenheter
(Kronaskolan är uppdelad i två enheter). Dessutom har nämnden inom detta verksamhetsområde
ansvar för förskoleklass och fritidshemmen.
Skolorna är fördelade i kommunens områden och har olika åldersfördelning. På Garnvindeskolan
och Nödingeskolan går elever i förskoleklass till och med årskurs 3. Himlaskolan, Nolskolan och
Surteskolan har elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Kronaskolan är uppdelad i två enheter
med elever i årskurs F-3 och årskurs 4-6, på enheten F-3 är eleverna i F-2 uppdelade i två spår,
varav det ena är placerat i lokal Maden (gamla Madenskolan). Alboskolan och Kyrkbyskolan har
elever i årskurs 4-6. Aroseniusskolan och Da Vinciskolan har elever i årskurs 7-9, Bohusskolan är
den enda skola i kommunen med elever från förskoleklass till och med årskurs 9.
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Skolans övergripande uppdrag och därmed utbildningsnämndens uppdrag, innebär att utbildningen
ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Verksamheten ska
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det innebär att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Förskoleklassens utbildning utgår ifrån en helhetssyn på eleven. Undervisningen i förskoleklassen
ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna
tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till
nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt,
uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem.

5.2.4 Grundsärskola
Särskolan är en skolform som är rättighetslagstiftad. Vilket innebär att det finns ansökningsförfarande. Vårdnadshavare ansöker om plats i särskolan och ett mottagningsteam utreder om eleven är
behörig till särskolan.
Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I utbildningen ska hänsyn
tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers
olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt
som möjligt. Det innebär att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt främja lusten att lära. Alla som arbetar i skolan ska verka för att utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer.
Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar
för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs
upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.
Grundsärskola bedrivs på två enheter i kommunen. På Kronan finns årskurs 1-6 och på Aroseniusskolan finns årskurs 7-9. Möjlighet finns att gå individintegrerad på sin hemskola med specialpedagogiskt stöd från Särskolan. Denna placering sker i samråd med vårdnadshavare, elev och aktuella
rektorer för båda skolorna utifrån vad som blir bäst för eleven. Kommunen har ingen egen Gymnasiesärskola utan Ale köper platser i framförallt Kungälv.

5.2.5 Gymnasium
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom Gymnasieskolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan
ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
I Ale bedriver vi utbildning inom introduktionsprogrammen, IMA, Individuellt alternativ, IMS,
Språkintroduktion, samt inom IMY, med fyra yrkesutgångar.
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All annan gymnasial utbildning på nationella program köper Ale sedan några år tillbaka och då
främst inom Göteborgsregionen (GR).
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen har ett
motivationsskapande och aktivitetsskapande uppdrag med fokus på utbildning.

5.2.6 Enheten för flerspråkighet
Enheten för flerspråkighet är en central enhet som tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehandledning. För elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska organiseras och
genomförs undervisning i modersmål. Studiehandledning på modersmålet finns för de elever som
har behov av stöd på sitt modersmål för att nå måluppfyllelse.

5.2.7 Elevhälsa
Elevhälsan är centralt organiserad med professionerna skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och
skolläkare. De fyra professionerna ingår, tillsammans med lokal specialpedagog, i skolornas elevhälsoteam som leds av rektor. Elevhälsans uppdrag är att främst vara förebyggande och hälsofrämjande, elevhälsoteamet ska stödja elevers utveckling mot läroplanernas mål.

5.2.8 Utveckling
Utvecklingsteamen består av centralt placerade specialister med olika inriktning, till exempel IKTutvecklare, VFU-samordnare, samt specialpedagoger. De arbetar utifrån skolors och förskolors behov med stödjande och utvecklande insatser samt kompetensutveckling både på organisations-,
grupp- och individnivå. Sedan 2017 innefattas också skolbiblioteksverksamheten i teamen.

5.2.9 Vuxenutbildning och SFI
Enligt skollagen (2010:800) är det gemensamma målet för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt
lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
Vuxenutbildningen ska enligt skollagen utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Den kan ha formen av undervisning, handledning och vägledning samt bedömning av måluppfyllelse och kunskaper. Inom vuxenutbildningens samtliga skolformer gäller att utbildningen ska vara
kursutformad.
Vuxenutbildningen syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och därmed verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Den ska tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade utbildningsmöjligheter och ge dem tillfälle att komplettera tidigare utbildning samt att kontinuerligt
skaffa sig nya kunskaper och kompetenser för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv.
Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i Ale kommuns arbete med hållbarhet enligt Agenda 2030. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen med uppdrags- och
påbyggnadsutbildningar, vissa yrkesutbildningar, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. Vissa utbildningar som Ale inte kan erbjuda köps in av externa aktörer
och kommuner.
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6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden
Belopp i tkr
Utvecklingsreserv

2021
Prognos

2022
Budget

Budget

1 029

6 179

9 311

52 437

53 437

56 570

Förskola

219 855

224 855

232 493

Grundskola centralt inkl. skolenheter

344 741

344 741

360 086

Grundskola köpta, sålda, skolskjuts

35 684

30 184

36 638

9 241

9 241

9 682

Ledning och administration

Enheten för flerspråkighet
Elevhälsa, Särskola
Gymnasium
Komvux
IM-Komvux
Totalt

59 794

60 144

65 790

140 477

141 977

139 684

11 472

11 472

12 584

2 242

2 242

8 282

876 972

884 472

931 120

Utbildningsnämnden har för 2022 fått en ökad ram utöver målgruppsmodellen vilken innebär ersättning med 80 procent av volymökningen. Utöver detta har utbildningsnämnden fått 14,0 mkr i förstärkning. Det innebär totalt att ersättningen för barn- och elevpeng ökas mer än prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2022.
Årets volymökningar i barn- och elevantal uppgår till noll procent för förskolan, 1,7 procent för
grundskolan samt noll procent för gymnasieeleverna. Den senaste befolkningsprognosen visar
minskad tillväxttakt, vilket förklarar att volymökningen 2022 är mindre än tidigare år.
Inriktningen för de ekonomiska prioriteringarna är i första hand förskolans personaltäthet och
därefter fritidshemmens personaltäthet och behörighet. Utöver dessa fokus används förstärkningen
främst till en mindre ökning av elevpengen utöver index samt satsningar på kompetensförsörjning.
Den aviserade förändringen till ramfinansierad lokalvård skulle innebära att utbildningsnämnden
vid beslut kommer få en minskad budget men även minskad kostnad till kommande budgetår. I
ovanstående ram är dock lokalvården fortfarande budgeterad på utbildningsnämnden.
Besluts-/verksamhetsområden
Utvecklingsreserven ämnas användas för målgruppsförändringar under året. Då det senaste året inneburit säkra prognoser bedöms det möjligt att använda den till utvecklingssatsningar men kan även
komma att användas till att täcka eventuella underskott.
Ledning och administration har tilldelats sedvanliga indexökningar som löneökningar och lokalkostnader. Vidare har 1 500 tkr budgeterats för utökning av administrativt chefsstöd under året,
inom ramen för kompetensförsörjning och hållbart ledarskap. IT-budgeten har fått en utökad budget
på grund av investering samt implementering av nya IT-system under kommande år. Vid ett beslut
om att lokalvården blir ramfinansierad till år 2022, skulle det innebära att ledning och administration får en minskad budget såväl som kostnad.
Verksamhetsområde förskola har en prognos för 2021 som visar ett överskott, en befolkningsprognos som har skrivits ner, ökade sålda platser samt minskade hyreskostnader. Detta sammantaget
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visar på goda förutsättningar in i 2022. Förslag till budgettilldelning innebär en ökad barnpeng utöver index som beräknas halvera avståndet till rikets personaltäthetsnivå. 2022 förändras statsbidragen till ett mer generellt bidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Storleken på det nya statsbidraget är
ännu inte publicerad och kan innebära en påverkan i större eller mindre utsträckning. För att hantera
ett sent besked med negativ effekt finns möjlighet att använda utvecklingsreserven.
Verksamhetsområde grundskola har under innevarande år tagit ytterligare steg till en budget i balans. Till år 2022 görs satsningar på pengen för fritidshemmet om 3 mkr vilken beräknas ge en förbättrad personaltäthet. Även elevpengen får en ökning i mindre utsträckning utöver index. Prognosen för 2021 visar inte på ett underskott för enheterna, däremot ett underskott om 5,5 mkr kopplade
till skolskjutskostnader, köpta och sålda platser. För 2022 har budgeten för skolskjutskostnaderna
utökats för att bättre matcha kostnaderna. Förutsättningarna är därmed goda att nå en budget i balans det kommande året.
Enheten för flerspråkighet har samma förutsättningar som föregående år enligt sedvanlig indexuppräkning. Enheten kommer även under 2022 att ta del av statsbidraget likvärdig skola vilket ger fortsatta förutsättningar för en budget i balans.
Verksamhetsområde barn- och elevhälsa och särskola har förutom sedvanlig indexökning fått tillskott i budget i form av tjänster och finansiering av NÄTA (Närvaroteam Ale). NÄTA har fram till
halvårsskiftet 2021 finansierats till 50% av medel utanför sektorns budget. Det innebär inför 2022
att Elevhälsan har fått en ökning av budgeten med motsvarande belopp. Till år 2022 har ökningar
för grundsärskolan gjorts både inom elevpengen samt pengen för fritidshem utöver index. För 2022
har budgeten för skolskjutskostnaderna utökats för att bättre matcha kostnaderna. Detta ger goda
förutsättningar för en budget i balans det kommande året.
Verksamhetsområde gymnasium, inklusive IM-Komvux, har för 2022 samma förutsättningar som
föregående år budgetmässigt där sedvanliga index som löneökningar och lokalkostnader har indexerats upp. Den största ökningen beror dock på uppräkningen av prislistan inom köpta platser. Volymerna är desamma mellan åren.
Komvux har samma förutsättningar som föregående år budgetmässigt där sedvanliga index som löneökningar och lokalkostnader indexerats upp. Budget har också tillskjutits för att utveckla yrkespaket för vuxna.
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7 Personal
Analys och kommentar

Området Hållbar kompetensförsörjning är ett av två huvudfokus för utbildningsnämndens verksamheter vilket innebär att fördjupade kartläggningar pågår samt förslag på nya åtgärder.
För närvarande är personal- och lärartätheten ett av de viktiga måtten och tidigare jämförelser har
visat att Ale har väsentligt lägre lärartäthet, både i förskola, fritidshem och grundskola, än de flesta
kommuner. Lärartätheten i grundskolan har förbättrats de senaste åren, främst genom statsbidrag för
ökad likvärdighet, men också genom att öka andel lärare och minska övrig personal. För 2021 har
de statliga tillskotten för sjuklön inneburit möjligheter att tillfälligt öka personaltätheten.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög på grund av covid 19-pandemin och de långsiktiga effekterna på personalens mående kräver insatser i syfte att skapa möjlighet till återhämtning.
Inom ramen för fokusområdet Hållbar kompetensförsörjning planeras för ytterligare strategiska åtgärder för att säkerställa en god bemanning och erbjuda en attraktiv arbetsplats med fokus på kvalitet. Det arbetet pågår på flera plan för både förskola och skola och kommer att fortsätta under 2022
och löpande behandlas i nämnden.
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8 Fastställelsedatum
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-18

KFN § 90

Dnr KFN.2021.80

Nämndplan med budget 2022 Kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Nämndplan och budget för 2022.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om Nämndplan och budget 2022 för Ale
kommun 2021-06-21. Nämnderna ska utifrån detta beslut ta fram en
Nämndplan som beskriver hur nämndens specifika verksamheter ska arbeta för
att uppnå de strategiska målsättningarna. Sektorer och nämnder ska förhålla sig
till de framtagna målsättningarna och beskriva planeringskommentarer.
Sektorerna ska sätta relevanta mål, inriktningar, indikatorer och mått.
Kultur- och fritidsnämnden ser med tillförsikt fram emot 2022 då pandemins
restriktioner är borttagna samt att tilldelad budgetram medger återställning av
föregående års anpassningar och till viss del även satsningar.
Under 2022 kommer arbetet med att införa tillitsbaserad styrning och ledning
att fortsätta. Ambitionen av införandet syns i den verksamhetsplan som arbetats
fram. Planen beskriver kommunfullmäktiges strategiska målsättningar,
nämndens mål och ett antal specifika uppdrag. Aktiviteter för att nå
målsättningarna har arbetats fram i enheternas planer tillsammans med
medarbetarna i sektorn. På så sätt ges tillit till professionen att hitta de
aktiviteter som ger störst påverkan på måluppfyllelse.
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1 Nämndens uppdrag
Kultur och fritidsnämnden har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige givna mål och
riktlinjer samt enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Verksamhetens ska bedrivas inom ramen för
det, av kommunfullmäktige, tilldelade kommunbidraget.
Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens
långhus
Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
Museiverksamhet
Kulturarv och kulturminnesvård
Kulturskolan
Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
Samlingslokaler
Uppgifter enligt spellagen
Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller kulturanläggning
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2 Sammanfattning
Kultur och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022 har förbättrats jämfört mot föregående år.
Den tilldelade budgetramen innebär i princip att samtliga verksamheter återställts till ordinarie resurser som var
hösten 2020.
Under första halvan av 2021 har kultur och fritids verksamheter påverkats av den pandemi som pågått - det har
inneburit att enheterna ställt om i stor utsträckning och vid flera tillfällen. Från 1 juli inleddes avvecklingen av
restriktionerna genom gradvis återöppnande och helt öppnande från 1 oktober av kultur och fritids verksamheter.
Under 2021 skedde en verksamhetsövergång mellan sektor service och sektor kultur och fritid. Verksamhetsövergången avsåg de tjänster som tidigare omfattats av köp och sälj med inriktning mot vaktmästeri och AVteknik. Sektor kultur och fritid har skapat ett serviceteam som servar hela sektorn med de tjänster som tidigare
ingått i Sektor service BAS tjänster. Initialt har detta arbetet inneburit extra insatser men på sikt är dock övertygelsen att detta leder till en mer resurseffektiv organisering för hela sektorn.
Kultur och fritidsnämnden har skjutit till extra medel för återstart av föreningslivet genom den sk "föreningsmiljonen". Ale Fritid har i samverkan med föreningsrådet startat upp en hemsida för föreningar i Ale. Digitalt kan
bidragsberättigade föreningar i Ale kommun för målgruppen 0-100 år göra bidragsansökan i syfte att återstarta
verksamheten efter pandemin.
Kulturenheten ska under perioden söka en överenskommelse med Sektor utbildning som reglerar innehåll, finansiering och genomförande av kultur under skoltid.
Kulturskolan stärker barn och ungas tillgänglighet till kultur i olika former. Undervisningen riktar sig till barn och
ungdomar i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie skoltid. Samtliga
inriktningar samverkar i olika projekt och publika tillställningar och andra externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för Kulturskolan att verka uppsökande och
nå nya målgrupper. För att möjliggöra detta ser kultur och fritid att nya metoder och arbetssätt bör prövas, målsättningen är att kulturskolan ska bidra till en meningsfull fritid för kommunens barn och unga.
Öppen ungdomsverksamhet ska under 2022 fortsätta utveckla verksamheten så att den i ännu högre grad möter
ungdomar där de befinner sig på sin fritid. Ale kommun är en kommun med stora avstånd. Ungdomarna har
svårigheter att utan kostnader eller utan hjälp av anhöriga färdas till mötesplatser som ligger långt från deras hem.
Målet är att möta fler ungdomar och öka deras delaktighet i formandet av meningsfulla fritidsaktiviteter.
Fältverksamheten arbetar uppsökande och trygghetsskapande i ungdomsmiljöer, dagtid, kvällstid och helger.
Målgruppen är 12-19 år med fokus på skolår 7-9.
Biblioteket kommer under 2022 fortsatt att ha fokus på arbetet med prioriterade grupper i enlighet med bibliotekslagen. Genom uppsökande verksamhet och särskilda inbjudningar riktade mot barn och unga fördjupas arbetet med att alla ska få tillgång till litteratur och uppmuntras till läsning. För personer med någon form av begränsningar, som hög ålder eller funktionsvariation, ska erfarenheter från 2021 års omställning och nya former av
service tas tillvara och utvecklas. På huvudbiblioteket i Nödinge kommer omgestaltning av biblioteksrummet att
utföras för att möta de skiftande behov som medborgarna har.
Pandemin har inneburit att delar av uppdragen i föregående års verksamhetsplan, såsom invigning och intressentdialoger, har flyttats fram. Under 2022 kommer arbetet fortskrida med att införa tillitsbaserad styrning och
ledning. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger goda förutsättningar för delaktighet och
tillit. I SAM ingår såväl den fysiska, digitala, organisatoriska som sociala arbetsmiljön. En upplevd god arbetsmiljö är värdefull för både arbetsgivare och arbetstagare
Sektor kultur och fritid, som relativt ny sektor inom Ale kommun sen 2019, fullföljer påbörjat arbete med att
skapa förutsättningar för en hållbar organisation och som bidrar med sitt perspektiv i samverkan med andra sektorer.
Ett Ale förutsätter att alla delar av organisationen samverkar och arbetar tillsammans för att skapa mervärde för
kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
4.1 Hälsa och välbefinnande
Beskrivning
Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske
främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.
Planeringskommentar
Kultur och fritid ska ge förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Arbetet ska genomsyras av delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar
sig till.
Under planperioden kommer kultur och fritid vidareutveckla verksamheterna för att nå fler målgrupper. Utvecklingen kommer att ske inom sektorns alla delar och omfattas bland annat av:
•
•
•
•

Främjande och förebyggande arbete genom såväl uppsökande verksamhet som genom att skapa trygga
miljöer, verksamheter och sammanhang, för framförallt barn och unga, i egen regi och tillsammans med
andra.
Producera och genomföra kulturarrangemang och annan kulturverksamhet, tex kulturskolan, implementera kommunens barnkulturprogram och överenskommelsen om kultur under skoltid.
Kvalitetssäkring av rekreativa områden och besöksmål i kommunen i samverkan med sektor samhällsbyggnad.
Skapa attraktiva biblioteksmiljöer och ett utbud som attraherar nya och etablerade besökare.
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4.1.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt nyanserat utbud skapa mening,
skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat välbefinnande.
Beskrivning
Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att skapa jämlika förutsättningar
för god folkhälsa i Ale kommun. För att erbjuda ett relevant utbud för invånare i Ale samt besökande till kommunen förutsätts en kontinuerlig dialog med olika målgrupper.
Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi och skapande.
Vidare ska verksamheten för barn och ungdomar erbjudas med prioritet på deras lediga tid.

Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna
arenor
Allmän beskrivning
Ale kommun är en kommun med stora avstånd. Ungdomarna har svårigheter att utan kostnader eller med hjälp
av anhöriga färdas till mötesplatser som ligger långt från deras hem. Den öppna ungdomsverksamheten ska därför under år 2022 fortsätta utveckla verksamheten så att den i ännu högre grad möter ungdomar där de befinner
sig på sin fritid. Målet är att möta fler ungdomar och öka deras delaktighet i formandet av meningsfulla fritidsaktiviteter.

Uppdrag: Kultur och fritid ska utreda förutsättningar för och stöd till kulturarvs-, bevarandeföreningar samt museer.
Allmän beskrivning
Det kulturella arvet är en viktig del i byggandet av en kommuns identitet och bidrar till invånarnas stolthet. Kulturarvet är också en framgångsfaktor i att driva besök till kommunen. Föreningar och museer som är engagerade
i dessa frågor möter olika former av svårigheter. Uppdraget är att utreda nuvarande stödstruktur och vid behov
föreslå förändringar.

Uppdrag: Kulturskolan ska öka möjligheterna till deltagande för fler barn och ungdomar
genom att pröva nya metoder och arbetssätt
Allmän beskrivning
Kulturskolan är en fantastisk verksamhet som stärker barn och ungas tillgänglighet till kultur i olika former. Kultur och fritid anser det viktigt att alla barn och unga som vill delta i kulturskolans verksamhet ges möjlighet att
göra det. För att möjliggöra detta ser kultur och fritid att nya metoder och arbetssätt bör prövas, målsättningen är
att kulturskolan ska bidra till en meningsfull fritid för kommunens barn och unga.

4.1.2 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord
ska genomföras.
Allmän beskrivning
Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande
på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp
detta.
Planeringskommentar
Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att nå ut till alla kommunens
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invånare för att ta del av sektorns varierade och omfattande utbud.

4.2 Kunskap och utbildning
Beskrivning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.
Planeringskommentar
Lärandet är en grund i kultur och fritidsverksamheten, lärandet tar sin utgångspunkt i det frivilliga deltagandet.
Det livslånga lärandet pågår i alla delar av kultur och fritids verksamheter bland annat genom att:
• Biblioteksverksamheten värnar om det demokratiska samhällets utveckling och bidrar till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten ska bidra till att öka intresset och lusten för bildning, upplysning,
utbildning och forskning.
• Kulturverksamheten skapar förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla sin kreativa, konstnärliga och
innovativa förmåga. Att skapa och få utrymme för kreativa krafter gör livet rikare och ger större möjligheter att
forma sitt eget liv.
• Den öppna ungdomsverksamheten ska erbjuda öppna och trygga mötesplatser där ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling.
• Stödet till föreningslivet ska utgå från demokratiska värderingar, normer och ideal och på så sätt bidra till att
värna om och utbilda i demokrati. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla
oavsett kön, ålder, socioekonomi och etnicitet. Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde
respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks.
Sektorn ingår i TSI (tidiga samordnade insatser) med gemensamt arbete för att samordna kommunens insatser
och samarbeta med regionen avseende barn och unga. Inom ramen för TSI pågår arbetet med SSPF där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med ungdomar.
Pågående arbete i samverkan sker även i form av exempelvis Foto-syntes, Närvaroteam Ale- NÄTA samt InVux.

4.2.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska i sina verksamheter bidra till det livslånga lärandet med frivillighet som
grund.
Beskrivning
Kultur och fritidsnämndens bidrar till det livslånga lärande för alla målgrupper genom att erbjuda ett attraktivt
och intressant utbud för alla olika målgrupper.
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Uppdrag: Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas
Allmän beskrivning
Biblioteken ska under planperioden i samarbete med skolbiblioteken slutföra framtagande av biblioteksplan för
folk- och skolbiblioteken. Biblioteksplanen ska ersätta den nuvarande som har giltighetstid till och med årsskiftet
2021.

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Beskrivning
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. 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. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra
invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.
Planeringskommentar
Utifrån målsättningen har kommunen ett ansvar för att underlätta för de invånare som möter höga trösklar på
arbetsmarknaden. I målgruppen finns många olika orsaker till varför man står utanför arbetsmarknaden. Därmed
krävs mångfacetterade insatser och en hög grad av flexibilitet för att nå målsättningen.
I kultur och fritids verksamheter finns förutsättningar att ta emot individer i den beskrivna målgruppen på t.ex.
Fritidsbanken. Fritidsbanken har, sedan den startade, varit en plats för ett antal arbetsmarknadsåtgärder och
kommer även fortsättningsvis vara det.
Vidare kommer sektorn se på möjligheter att skapa arbets- eller praktikplatser i egen regi samt i samverkan med
föreningslivet.
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4.3.1 Uppdrag: Kultur och fritid ska skapa förutsättningar för feriearbete i föreningsregi samt i verksamheten erbjuda platser för arbetsintegrerad
praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder
Allmän beskrivning
Kultur och fritid ser ett stort värde i att skapa förutsättningar för feriearbeten i föreningsregi - en insats som ger
såväl ungdomar som föreningar möjlighet till utveckling.
Utöver feriearbeten ska kultur och fritid även söka möjligheter för att erbjuda platser för arbetsintegrerad praktik
och andra arbetsmarknadsåtgärder i den egna verksamheten eller tillsammans med föreningslivet.
Mått
Antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet

Utfall 2020

Utfall 2021

67

Antal individer i arbetsmarknadsåtgärd i sektorn

Målvärde 2021

Målvärde 2022

75

75

5

4.4 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör
bör vi vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi
upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett
föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
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. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan
vara en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt
under dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.
Planeringskommentar
Kultur och fritid arbetar med att skapa förutsättningar för den kulturella infrastrukturen. Denna infrastruktur
utgörs dels av kulturinstitutioner av olika slag och dels av andra mötesplatser men även de kulturverksamheter
som utgörs av kulturskapare. Arbetet lokalt i Ale handlar om att göra kulturen tillgänglig på många olika platser
och nära där människor bor. Den kulturella infrastrukturen kompletteras av infrastrukturer för såväl idrottsanläggningar som friluftsanläggningar. Dessa infrastrukturer ger förutsättning för att människor ska trivas och
känna trygghet samt få tillgång till god livsmiljö i sin närhet.
Kultur och fritid kommer under planperioden att fortsatt stödja de föreningar som driver egna eller kommunala
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anläggningar, för att bibehålla och utveckla dessa som resurs i den för kommunen så viktiga infrastruktur.
I kulturplanen för Ale kommun, antagen av kommunfullmäktige 2020-05-11, finns centrala perspektiv och förhållningssätt samt mål beskrivna. Området "Lätt att trivas" beskriver vikten av utformningen av det offentliga
rummet för att skapa funktionella, vackra och trygga miljöer. Ett mål för detta arbete är att skapa riktlinjer kring
användandet av den så kallade 1%-regeln tas fram. Detta ska genomföras tillsammans med Sektor Samhällsbyggnad och Sektor Service. Vidare beskriver kulturplanen vikten av att människor ska trivas och vilja etablera sig
eller sin verksamhet i kommunen samt att detta är förknippat med platsens identitet. Som ett led i att stärka
kommunens identitet, och i förlängningen dess varumärke, har en satsning på att tillgängliggöra det lokala kulturarvet påbörjats. Verksamheten kommer under planperioden fortsätta detta arbete.

4.4.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med människan i centrum.
Beskrivning
Utformningen av det offentliga rummet påverkar oss ständigt i vardagen. Det är därför viktigt att de gemensamma rummen är funktionella, vackra och trygga. För att nå dit krävs samverkan där frågor om gestaltning och
funktionalitet lyfts tidigt i processerna kring samhällsbyggnadsfrågor. För att människor ska trivas och vilja etablera sig eller sin verksamhet i kommunen är platsens identitet och tillgänglighet betydelsefull.
Planeringskommentar
Kultur och fritid är en självklar part som bidrar med sitt perspektiv i samverkan med andra sektorer i alla former
av bygg- och planprocesser för att uppnå ett flexibelt nyttjande och ett attraktivt Ale.

Uppdrag: Förnyat konstprogram samt utreda hur Ale kan implementera 1% regeln
Allmän beskrivning
Kulturenheten ska förnya och uppdatera kommunens konstprogram rörande offentlig utsmyckning och gestaltning. Kulturenheten ska vidare utföra omvärldsanalys hur andra kommuner arbetar gällande konstutsmyckning
och finansiering. Uppdraget ska utredas i samverkan med Sektor samhällsbyggnad och Sektor service under perioden.

4.5 Ett Ale
Beskrivning
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt
förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att
förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
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utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365
dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.
Planeringskommentar
Kultur och fritid som ny sektor inom Ale kommun vill skapa en tydlig och visuell identitet så medborgarna i Ale
känner till vilka mötesplatser som finns och vilket utbud som sektorns enheter erbjuder.
Under planperioden ska sektorns utbud marknadsföras och utvecklas för att vara attraktiv och relevant för Ales
invånare. Fokus är att skapa mervärde till alla medborgare, men främst för barn och ungdomar. Genom interaktion på våra mötesplatser, mellan medborgare och medarbetare, skapa bästa möjliga nytta och utveckla sektorns
utbud i samtiden.
Kultur och fritid kommer att arbeta fram en kommunikationsplan som beskriver flödet av information, såväl
internt som externt samt hur sektorns verksamheter vill uppfattas gentemot Ales invånare. Sektorns budskap ska
kommuniceras på ett likvärdigt sätt gentemot kommunens invånare och vara transparant.
Kultur och fritid ska fortsätta utveckla e-tjänster och göra sektorns utbud mer tillgängligt digitalt.

4.5.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska utveckla dialogen med intressenter
Beskrivning
Ett Ale förutsätter att alla delar av organisationen samverkar och arbetar tillsammans för att skapa mervärde för
kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren.
Samtliga enheter ska utveckla former för dialog tillsammans med olika aktörer, tex ungdomar, föreningar och
kunder

4.6 En arbetsgivare
Beskrivning
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket
viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper
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där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.
Planeringskommentar
Kultur och fritid kommer under planperioden arbeta vidare med införandet av tillitsbaserad styrmodell. Genom
ökad tillit till varandra inom kommunen expanderar förutsättningarna för ett gott samarbetsklimat och förbättrar
medarbetarnas villkor att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt med anpassning till medborgarnas skiftande
behov.
En upplevd god arbetsmiljö är värdefull för både arbetsgivare och arbetstagare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ger bättre förutsättningar för medarbetarnas upplevelse av delaktighet och tillit, som är grunden för
allt arbetsmiljöarbete. I SAM ingår såväl den fysiska, digitala, organisatoriska som sociala arbetsmiljön. Ett väl
fungerande SAM yttrar sig i medarbetarnas stolthet och vilket värde de skapar för kommunens invånare.
Kultur och fritid kommer under perioden efterfråga synpunkter från kommunens invånare avseende sektorns
utbud genom olika former av undersökningar för att säkerställa invånarperspektivet.
Kultur och fritid söker samverkan med övriga sektorer i syfte att utveckla och stärka utbudet av service och
tjänster för invånarna i Ale.

4.6.1 Nämndens mål
Tillitsbaserat arbetssätt ska genomsyra kultur och fritids verksamheter
Beskrivning
Kultur och fritid ska implementera tillitsbaserad styrning som styrmodell. Implementeringen ska tydliggöra verksamheternas primära syfte i relation till invånarnas behov.
Planeringskommentar
Med fortsatt fokus på ett nära och aktivt ledarskap, hand i hand med SAM, kommer vi under perioden upprätthålla det höga måttet av engagemang samt den gynnsamma närvarostatistiken.
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5 Basverksamhet
5.1 Verksamhetsmått
Verksamhet

Verksamhetsmått

Bibliotek

Totalt utlån

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

163 010

160 000

160 000

99 438

90 000

90 000

Aktiva låntagare
- huvudbibliotek
- filialbibliotek
Antal besökare

126 837

160 000

160 000

1 334

1 400

1 400

Antal deltagare i kulturskolan

518

650

650

Antal genomförda kulturevenemang

84

90

90

Antal publik vid kulturarrangemang

6 254

5 000

5 000

Antal deltagartillfällen i
simskola

4 512

5 000

5 000

Antal besökare i simhallen

29 179

35 000

35 000

Antal bidragsberättigade
föreningar (barn & ungdom
7-20 år)

62

65

63

12 868

17 000

17 000

3 000

20 000

791

1 000

1 000

10 142

10 000

10 000

31%

60

60

Antal inloggningar per
månad under meröppettid
på biblioteken
Kulturverksamhet

Ale fritid

70 000

Antal externa lokalbokningar inom Kultur och
fritidsnämndens ansvarsområde
Antal utlåningar fritidsbanken
Öppen ungdomsverksamhet

Antal aktiviteter
Antal deltagare i den
öppna ungdomsverksamheten
Andel ungdomsproducerad
tid

5.2 Beskrivning av basverksamhet
5.2.1 Ale fritid
Enheten ansvarar för drift och förvaltning av kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom
drift/tillsynsbidrag med föreningar. Enheten handlägger föreningsbidrag så som aktivitets-, lokal- och ledarutbildningsbidrag mm.
Ale kommuns föreningar och idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser där ungdomsarbetet ska vara prioriterat.
Det är viktigt att anläggningarna, som kommunen ansvarar för, är energieffektiva och tillgängliga. Genom tvärsektoriell samverkan skapas förutsättningar för ett planerat underhåll och energibesparande åtgärder.
Kommunala lokaler skall vara tillgängliga även kvällar och helger för maximalt nyttjande, och bokas enhetligt på
fritidskontoret.
Skepplanda simhall är kommunens inomhusanläggning där allmänheten, skolor, föreningar erbjuds simundervisning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö. Enheten vill att du som besökare ska komma till en vänlig
och serviceinriktad anläggning.
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Ale Arena ger möjlighet för kommunens invånare att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Självklart
står Ale Arena öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men den
ska även stå öppen för evenemang och användning då det inte är is säsong.
Enhetens satsning på området Jennylund håller på att skapa förutsättningarna till en komplett idrotts och aktivitetsområde, en mötesplats för alla kommuninvånare där vandringsleder, säkra ridvägar, motionsspår, diverse
föreningsanläggningar en ny friidrottsanläggning och ett nytt ridhus sammanstrålar.
Fritidsbanken, där besökarna har möjlighet låna utrustning till en aktiv fritid, bidrar till ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att utveckla Fritidsbanken till en mötesplats över
generationsgränserna samt en plats för praktik och arbetsträning.
Fältverksamheten arbetar med främjande och preventionsarbete riktade mot målgruppen barn och unga 12-19 år.
Alla barn och unga ska ha rätt till goda livsvillkor. Fältenheten stödjer och uppmuntrar unga för en meningsfull
fritid.
Serviceteamet servar hela sektorn med vaktmästeri och AV-teknik, dvs de tjänster som föregående år ingick i
Sektor service BAS tjänster.
Enheten skapar i bred samverkan förutsättningar för att erbjuda kommunens invånare en aktiv fritid.

5.2.2 Öppen ungdomsverksamhet
Den öppna ungdomsverksamheten riktar sig till alla ungdomar i Ale kommun i åldrarna 13-20 år. Den ska möta
ungdomarna dels genom fasta mötesplatser, dels genom att bedriva och stödja verksamhet där ungdomarna önskar.
Ungdomars delaktighet och inflytande är grundläggande för öppen ungdomsverksamhet. Ungdomar som berörs
av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande av verksamhetens inriktning och förfogar dessutom över medel för att finansiera den samma. Verksamheten utvecklas och genomförs till delar i aktiv samverkan
mellan övriga enheter inom Kultur och fritid, i olika samverkansgrupper inom kommunen men även i samverkan
med föreningsliv och civilsamhälle.
Genom ungdomars delaktighet och inflytande i den öppna ungdomsverksamheten ska de få de kompetenser
som krävs för att lyckas i skola och arbetsliv. Därför är verksamhetens arbete med ungdomars delaktighet och
inflytande viktig, både i basverksamheten och i kommunens arbete med utvecklandet av ungdomsdemokrati/ungas inflytande.
Resultatet av det som framkommer i olika ungdomsenkäter ska ligga till grund för hur verksamheten utvecklas.
Härigenom tryggas intentioner att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet, ett ökat inflytande,
ökad jämställdhet, lärande och trygghet.

5.2.3 Bibliotek
Folkbiblioteken har bredast tänkbara målgrupp, i lagen definierad som alla, såväl medborgare i kommunen som
besökare. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett
publiceringsform, fysiskt eller digitalt. En mängd aktiviteter och riktade inbjudningar till såväl barn som vuxna
ska stimulera intresset för bibliotekets breda och allsidiga utbud av media.
Biblioteken ska i sitt uppdrag ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper. Dessa är utifrån bibliotekslagen personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än
svenska. Folkbiblioteken har även uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja
deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge samt de tre närbiblioteken i
Skepplanda, Älvängen och Surte. De tre närbiblioteken har under de senaste åren blivit meröppna, det vill säga är
tillgängliga för låntagare även andra tider än de då personal är på plats.
Ale kommun ingår i ett bibliotekssamarbete grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat ett gemensamt
biblioteksdatasystem med tillhörande hemsida och transporter som gör bibliotekens gemensamma mediebestånd
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tillgängligt för invånarna i sju kommuner.
Enligt Bibliotekslag (2013:801) gällande från 2014-01-01 ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla
och anpassade till användarnas behov. Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

5.2.4 Allmänkultur/kulturskola
Allmänkulturen omfattar kulturverksamhet för alla åldrar. Den är uppdelad i kultur för barn och unga, kultur för
vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, Folkets
husförening och bygdegårdar.
Allmänkulturens verksamhet regleras genom kommunens Kulturplan. Verksamheten som rör kultur för barn och
unga regleras i Barn- och ungdomskulturplanen. Kultur sprids också till barn och unga på deras fritid genom
offentliga arrangemang såsom lovaktiviteter. Allmänkulturens verksamhet för vuxna bedrivs genom stöd till föreningar och studieförbund samt genom att arrangera kulturarrangemang i egen regi eller i samarbete med andra.
Andra ansvarsområden är att tillvarata och tillgängliggöra kulturarvet samt att förvalta och förnya kommunens
konstinnehav. I uppdraget finns också att i samverkan med andra aktörer se till att kommunens nybyggnationer
utsmyckas med offentlig konst
Kulturenheten främjar verksamhet i hela kommunen och driver ett långsiktigt arbete för att etablera Ale kulturrum som en mötesplats med kulturarrangemang för alla åldrar under hela året.
Kulturskolans huvudinriktning är regelbunden undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater. Undervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie skoltid. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar och andra
externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för
Kulturskolan att verka uppsökande och nå nya målgrupper, vilket är ett av flera utvecklingsområden som uppmärksammats i den nationella kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”.
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6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden
Belopp i tkr

2021

2022

Prognos

Budget

Budget

6 802

6 802

10 104

47 526

46 626

45 322

5 864

6 264

8 084

Bibliotek

10 213

10 513

10 639

Kulturverksamhet

13 320

13 320

14 189

Totalt

83 725

83 525

88 338

Ledning och administration
Ale Fritid
Öppen ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden ser med tillförsikt fram emot 2022 då pandemins restriktioner nu är ett minne blott
samt att tilldelad budgetram medger återställning av föregående års anpassningar samt även vissa satsningar.
Kommunfullmäktige kommer sannolikt att fatta beslut om att lokalvården skall vara ramfinansierad vilket kommer medföra flytt av kultur- och fritidsnämndens budget för detta ändamål. Av den anledningen är denna budget
samlad under ledning och administration för att enkelt hantera en framtida ramjustering.
Tomställda lokaler har tidigare ingått i internhyrans finansieringsmodell men från 2022 kommer denna att finansieras via en tilldelad budgetram vilket medfört att ramarna minskat med motsvarande summa. Kostnaderna för
internhyran minskar även den i motsvarande omfattning så denna åtgärd har en minimal inverkan på nämndens
förutsättningar.
Ledning och administration har i princip oförändrad budget jämfört med 2021 bortsett från den temporära ökningen som nämns ovan. Utvecklingsreserven är uppräknad för att matcha tilldelad budgetram.
Ale Fritid har i årets budget till stora delar återställt förra årets anpassningar. Utökningar har skett för att möjliggöra en heltidstjänst på fritidsbanken. Simhallen har fått större möjligheter att ta in extra personal då bland annat
sommarsimskolan är mycket uppskattad. En ny tjänst som utvecklingsledare har skapats och merkostnaden för
detta har tillgodosetts i budgetarbetet. Sektorns nya verksamhet, anläggning och arrangemangsstöd har fått förstärkning för att kunna tillgodose sektorns behov av bemanning och kompetens vid arrangemang och övrigt
öppethållande av framförallt Ale kulturrum. En satsning på feriearbete i föreningsregi är inkluderad i Ale Fritids
budget för 2022.
Öppen ungdomsverksamhet har i sin budget förstärkt personalsidan för att återgå till 2020 års nivå, undantaget
är den pott för timanställda som inte kunde inrymmas utan behöver finansieras med hjälp av karensdagar samt
sjukfrånvaro. En utökning av verksamhetsmedel medger möjligheter till fler och eventuellt större arrangemang
under 2022 jämfört med de senaste åren.
Biblioteket har återställt de anpassningar som gjordes under 2021 vilket medför ordinarie bemanning under hela
året. Budgeten inkluderar även en mindre utökning av personal för att möjliggöra att enhetschefen inte längre
behöver jobba operativt utan kan fokusera helt och hållet på att leda sin organisation.
Kulturverksamhetens största förändring ligger i satsningen på barnkultur under skoltid vilket sker i nära samverkan med sektor utbildning, både utifrån nivå och innehåll. För att likställa förutsättningarna för museibyggnaderna i kommunen har budgeten räknats upp för repslagarbanan så att kommunens fastighetsavdelning i och med
detta får medel att hantera underhållet.
Sammantaget ser sektor kultur- och fritid att möjligheterna till en budget i balans är goda och tilldelad budget
medför även möjligheter att förädla och förbättra utbudet gentemot kommunens medborgare.
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7 Personal
Analys och kommentar
De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats avsevärt i jämförelse mot föregående år. I princip har samtliga
verksamheter återställts till de resurser som var hösten 2020.
Verksamheterna har återgått till ordinarie öppettider och bemanning efter att restriktionerna upphörde den 1
oktober 2021. Pandemins efterdyningar och effekter på medborgarnas behov av kulturupplevelser samt fritidsaktiviteter är svåra att förutse men det finns alltid en risk att den inverkar även på 2022 års verksamhet.
Under hösten tillträdde ny ordförande i kultur och fritidsnämnden och samtidigt började ny interim chef och ny
tf bibliotekschef. Uppdragen som interim chef och tf bibliotekschef är gällande fram till 31 mars 2022. Mot bakgrund av detta kommer utvecklingsarbetet att ske i mindre omfattning under denna tid.
Kultur och fritid har under sommaren omvandlat en tjänst från handläggare inom Ale fritid till utvecklingsledare.
Utvecklingsledaren kommer sektorsövergripande att arbeta med lokaler, arrangemangsstöd & idrotts- och fritidsmiljöer. Ale fritid arbetar redan i nuläget med dessa frågor varför denna placering inom sektorn är mest lämplig för helheten. Funktionen kompletterar och förstärker sektor kultur och fritid genom att vara en självklar part
som bidrar med sina perspektiv i samverkan med andra sektorer i alla former av byggnads- och planprocesser för
att uppnå ett Ale.
Ale fritid har rekryterat en resurs om 75% till Fritidsbanken för att ge bättre förutsättningar för föreningsutvecklare att samverka och stödja föreningslivet i Ale. Fritidsbanken har under 2021 kraftigt ökat sin utlåning av sport
och fritidsprylar och tendensen är att utlåningen kommer att fortsätta öka.
Under 2021 har enheterna funnit nya arbetssätt att nå ut med sin verksamhet till både befintliga och nya målgrupper. Sektorns ledning har varit transparant och i nära dialog med medarbetare och arbetstagarorganisationer
i syfte att tillsammans möta de utmaningar som året medfört. Fortsatt arbete med bland annat tillitsdialoger i
respektive verksamhet kommer inledningsvis ske under 2022.
Kultur och fritid har en låg sjukfrånvaro under 2021, både korttids- och långtidsfrånvaro varför direkta insatser ej
är planerade. Sjukfrånvaro följs upp månadsvis inom sektorn och vid behov och enskilda ärenden samverkar
sektorns chefer med HR.
Under hösten 2021 har sektorn genomfört den årliga uppföljningen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultaten har analyserats och sektorsövergripande åtgärder är föreslagna i kultur och fritids handlingsplan för arbetsmiljö. Fysiska skyddsronder och medarbetarsamtal pågår och kommer vara klara före årsskiftet. Med verksamheten som grund vill kultur och fritid skapa förutsättningar för ökad delaktighet och känsla av sammanhang för
medarbetarna.
Sektorn arbetade fram en kompetensförsörjningsplan under 2021 som innehåller sektorns utvecklingsbehov i
nuläget och för framtiden. Kultur och fritid kommer systematiskt att följa planen kommande år för att stärka
individen och ge bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv. Förutsättningar till att ha en flexibel organisation
med nya arbetssätt för att möta medborgarnas behov är större än någonsin.
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8 Fastställelsedatum
Kultur och fritids nämndplan med budget 2022 fastställs i kultur och fritidsnämnden 18 november 2021.
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ALE

PROTOKOLL
Överförmyndamämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-18

ÖFN ^ 36

Dnr OFN.2021.21

Verksamhetsplan med budget 2022
Beslut

Överförmynda. mämnden beslutar att anta Verksamhetsplan med budget 2022

Sammanfattning

Överföimyndarnämndens verksamhetsplan för 2022 fokuserar på att skapa
utrymme att se över interna rutmer, processbeskrivningar och övriga
styrdokument. I maj 2021 avslutades den statliga offentliga utredningen Gode

män och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36) och gick därefter ut på remiss.

Starka indikationer fmns på att lagändringar är att vänta, med stora förändringar
framförallt vad gäUer överförmyndaj-nänmdens beslutanderätt i frågor om

godmanskap. Flera nya arbetsuppgifter tillkommer om beslut tas i enlighet med
utredningens förslag.

För att kunna möta eventuellt nya lagkrav på bästa sätt är det vikdgt att

verksamheten ägnar året tUl förberedelser och kan stäUa om och utveckla de
områden som behövs för att hantera nya uppgifter på bästa sätt.

Tillsynen i de delar som rör stäUföreträdares uppdrag att bevaka tätt och sörja för
person. Överförmyndarnämnden behovet få till stånd en rutin för
Lnformadonsinhämtning från andra aktörer i kommunen. Resultat från
ovanstående utredning måste dock inväntas innan beslut om tillvägagångssätt.

Överförmyndarnämndens budget för åtet.uppgår tUl 3078 tkr. Vid oförändi-ad
ärendemängd bedöms tiUdelad budgetram inte helt täcka kostnaderna, vilket bland
annat beror på ett ökat antal förvaltarskap, flera inflyttade från annan kommun.
Förvaltarskap är ofta mer krävande uppdrag, och generar därmed också högre
arvodeskostnader.

Överförmyndarnämnden kan se en tydlig trend i att allt fler äldre, över 65 år, som
förvisso har en inkomst som överstiget den för när huvudmannen själv ska betala

arvodet, men som på grund av höga kostnader för kommunens särskilda
boenden, saknar betalningsutrymme. Ai-vodeskostnaden belastar i dessa faU
istäUet överfötmyndarnämnden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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ALE

PROTOKOLL
Överförmyndamämnden
Sammanträdesdatum:

2021-11-18

\
Överfötin ndamänandens mål 2022

Överförmyndamämndens mål består av både diiekt mätbara mål, liksom mål vars
måluppfyllelse får bedömas mer subjektivt.

• Möjliggöra att fler kommuninvånare ställer upp som ställföreträdare.
• Textmallar och informationsmaterial ska vara skrivna med klarspråk.

• Utökad och fördjupad tillsyn av ställföreträdare i de delar som rör bevaka
rätt och sörja föl: person.

• Inkomna ärenden ska expedieras senast inom 3 månader om det krävs
nämndbeslut, annars inom en månad.

• Slutföra granskningen av de i dd och komplett inkomna årsräkningarna
före den l september 2022.

Beslutsunderlag

• Verksamhetsplan med budget 2022
• Tjänsteutlåtande, 2021-ll-ll

Beslutet skickas till
För kännedom

Kommunstyt elsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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1 Nämndens uppdrag
Överförmyndarnämnden är en obligatorisk nämnd och en kommunal tillsynsmyndighet med rättslig särställning
enligt föräldrabalken. Överförmyndarnämnden har enligt reglementet till uppgift att sköta de uppgifter som enligt lag eller annan författning är nämndens ansvar.
Uppdraget innebär att överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare och
kontrollera att de tar tillvara sina huvudmäns rättigheter på ett bra sätt. Huvudmän kan vara barn, äldre, sjuka
eller personer med någon form av funktionsnedsättning som gör att de inte kan ta till vara sina intressen, förvalta
sin egendom eller sörja för sin person på egen hand.
Överförmyndarnämnden ska särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används till hans eller
hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att
de ger skälig avkastning.
Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också vara främjande genom informationsinsatser
gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information till berörda inom socialtjänsten och sjukvård bidrar också
till att främja kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten.
Överförmyndarnämnden ansvarar dessutom för rekrytering av ställföreträdare, utfärdande av förvaltarfrihetsbevis och att pröva ställföreträdares ansökningar om samtycke till att för huvudmannens räkning genomföra vissa
rättshandlingar, som att till exempel ta ut spärrade medel från bank, köpa, sälja eller hyra ut fast egendom eller
genomföra ett arvskifte.
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2 Sammanfattning
Verksamhetsfrågor
Under 2022 fokuserar verksamheten på att se över rutiner, processbeskrivningar och övriga styrdokument. I maj
2021 avslutades den statliga offentliga utredningen Gode män och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36) och
gick därefter ut på remiss. Starka indikationer finns på att lagändringar är att vänta, med stora förändringar framförallt vad gäller överförmyndarnämndens beslutanderätt i frågor om godmanskap. Flera nya arbetsuppgifter tillkommer om beslut tas i enlighet med utredningens förslag.
För att kunna möta eventuellt nya lagkrav på bästa sätt är det viktigt att verksamheten under året ger utrymme till
att uppdatera rutiner och processbeskrivningar, för att så snart det står klart på vilket sätt verksamheten kommer
påverkas, kan ställa om och utveckla de områden som behövs för att på ett tillfredsställande sätt kunna sköta
även de nya uppgifter som åläggs överförmyndarnämnden.
Under året ska samtliga dokumentmallar också skrivas om i klarspråk för att underlätta för den som har kontakt
med överförmyndarnämnden. Särskilt viktigt är det vid utskick av beslut, då de lagrum som många av nämndens
beslut grundar sig i, är från 1924 och därmed har ett föråldrat språk.
Genom ställföreträdarskap kan den invånare som på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd
eller liknande förhållande, och som i övrigt uppfyller kraven för ställföreträdarskap, få stöd i att tillvarata sina intressen och få sina behov tillgodosedda. Då rekrytering av lämpliga ställföreträdare är, och förväntas vara, en av
överförmyndarnämndens stora utmaningar, kommer arbetat med att inventera lokala föreningar vars medlemmar
kan tänkas visa intresse för att åtaga sig uppdrag som ställföreträdare fortgå. Därefter ska kontakt tas, i syfte att
få igång en kedja där rekrytering av ställföreträdare får en naturlig plats.
Det finns en risk att huvudmän, människor som av någon anledning inte klarar av att företräda sig själva och bevaka sina rättigheter, inte får det stödet de trots att denne har en ställföreträdare.
Under 2022 får dock övervägande göras vad gäller hur stor insats som ska läggas på rekrytering, då förslag som
till viss del även förändrar förutsättningarna för ställföreträdare, ingår i de förslag till ändringar som ovanstående
utredning lagt fram.
Överförmyndarnämnden behöver stärka tillsynen i frågor som rör engagemang, kontakt, tillgänglighet och förmåga till dialog med huvudmannen och de som finns runt denne. Där behöver överförmyndaren få till stånd ett
mer djupgående samarbete, en rutin för informationsinhämtning, med de av kommunens aktörer som möter
ställföreträdare i sitt uppdrag, exempelvis boenden, hemtjänst eller kontaktpersoner. Överförmyndarnämnden är
beroende av input från andra för att på ett kvalitativt sätt kunna granska alla delar lika ingående som den ekonomiska biten. Under året kommer verksamheten se över hur detta bäst kan göras, men även här får resultatet av
ovanstående utredning inväntas, innan beslut om detta kan tas.
Ekonomi
Överförmyndarnämndens budget uppgår till 3078 tkr. Arvodeskostnader för ställföreträdare är den enskilt
största budgetposten. Rätten till arvode är lagstadgad och verksamheten ligger i mittensegmentet av Sveriges
kommuner och landsting, SKLs, rekommendationer för arvodesnivåer. De faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet ligger i många fall utanför vad nämnden kan påverka då det är huvudmannens inkomster, tillgångar
och livssituation i övrigt som avgör om kostnaden, utifrån föräldrabalkens regler, ska hamna på huvudmannen
eller kommunen.
Vid oförändrad ärendemängd bedöms tilldelad budgetram inte täcka kostnaderna i sin helhet, vilket bland annat
beror på ett ökat antal förvaltarskap, flera inflyttade från annan kommun. Förvaltarskap är ofta mer krävande
uppdrag, och generar därmed också högre arvodeskostnader. Det finns för närvarande ett par aktuella ärenden
där det finnas särskilda skäl till att anlita professionell ställföreträdare, vilket även det innebär en något ökad kostnad för överförmyndarnämnden. Utöver detta kan överförmyndarnämnden se en tydlig trend i att allt fler äldre,
över 65 år, som förvisso har en inkomst som överstiger den beloppsgräns för när huvudmannen enligt föräldrabalken själv ska betala arvodet till ställföreträdare, men som på grund av höga kostnader för kommunens särskilda boenden, saknar betalningsutrymme. Arvodeskostnaden belastar i dessa fall istället överförmyndarnämnden.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
4.1 Nämndens mål
Överförmyndarnämndens mål är även verksamhetens mål då endast en verksamhet finns.
Överförmyndarnämndens övergripande mål är att skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster. Det görs genom bland annat tillsyn över förmyndare för att bevaka att underåriga får sina rättigheter tillvaratagna och genom rekrytering och tillsyn över de gode män och förvaltare som
tillsatts för personer som av olika skäl behöver en ställföreträdare.
Överförmyndarnämndens myndighetsutövning omfattar inte enbart tillsyn utan handlar också om informationsspridning till såväl allmänhet som ställföreträdare och den huvudman som har en ställföreträdare.
Information till socialtjänst och sjukvård bidrar till ökad kvalité och effektivare handläggning inom vissa delar
och främjar rättssäkerheten i verksamheten och för den enskilde.
Under 2022 bibehålls några mål från tidigare, men ytterligare mål har också lagts till. Målen är kopplade till det
viktigaste i överförmyndarnämndens uppdrag för att kunna säkerställa huvudmännens rättigheter: att granska
ställföreträdare och att rekrytera lämpliga ställföreträdare. Det är av stor vikt att ha mål som är kopplade till det
mest väsentliga i verksamhetens uppdrag, då det är där fokus på arbetet bör ligga.
Förutom de mål som är direkt kopplade till granskning av ställföreträdare, är verksamhetens interna behov i fokus under 2022. Starka indikationer om kommande lagändringar finns. Ändringar enligt aktuellt förslag skulle
innebära ändrade och utökade arbetsuppgifter redan från den 1 januari 2023. Det är därför angeläget att verksamheten dessförinnan får möjlighet att se över nuvarande riktlinjer och rutiner, men också ges tid för omvärldsbevakning och analyser om hur beslut kan komma att påverka överförmyndarnämnden, och om det krävs,
skyndsamt påbörjar omställningen för att även fortsättningsvis klara det tillsynsuppdrag som enligt lag åligger
överförmyndarnämnden.

4.1.1 Inkomna ärenden ska expedieras senast inom 3 månader om det krävs
nämndbeslut, annars inom en månad.
Beskrivning
Beslutsärenden inom verksamheten, som exempelvis uttagstillstånd eller ansökan om överförmyndarnämndens
samtycke till en specifik rättshandling, ska handläggas i enlighet med reglerna i förvaltningslagen; det vill säga så
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
Överförmyndarnämnden ska också, i enlighet med förvaltningslagen, informera sökanden om handläggningen
förväntas bli väsentligt försenad.

4.1.2 Slutföra granskningen av de i tid och komplett inkomna årsräkningarna
före den 1 september 2022
Beskrivning
Att slutföra granskningen så snart som möjligt är viktigt då felaktigheter, och i värsta fall oegentligheter, uppmärksammas tidigt och därmed förhoppningsvis kan förhindra att huvudmannen lider någon större skada. Det är
också angeläget att granskningen slutförs skyndsamt då beslut om arvode till ställföreträdare fattas först efter att
dennes årsredovisning granskats. Ställföreträdare har rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag och bör också få sitt
arvode inom skälig tid. Lagregel om handläggningstid för arvodesbeslut saknas. Dock har Justitieombudsmannen, JO, uttryckt att åtta månaders väntetid är i längsta laget och i SOU 2021:36, föreslås en tidsgräns på sex månader för granskning från och med 2023.
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4.2 Hälsa och välbefinnande
Beskrivning
Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske
främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.

4.2.1 Nämndens mål
Möjliggöra att fler invånare ställer upp som ställföreträdare.
Beskrivning
Överförmyndarnämnden har att rekrytera lämpliga ställföreträdare till invånare som behöver gode män och förvaltare. Ställföreträdare är lekmän, ofta med ett stort socialt och samhälleligt engagemang, som vill ge av sin tid
till att stödja en annan medmänniska. Verksamheten vilar på, och är helt beroende av, att enskilda invånare önskar ta uppdrag som ställföreträdare. Därför ska verksamheten se över vilka av de aktiva organisationer och verksamheter i Ale kommun, som kan vara lämpliga att rikta information till, med målet att väcka nyfikenhet och intresse för uppdraget som ställföreträdare.
Överförmyndarnämnden ska erbjuda redan aktiva ställföreträdare fortbildning och utbildning inom områden
som kan vara till hjälp och stöd i utförandet av uppdraget och för att stärka denne i sin roll och därmed öka förmågan att agera för sin huvudmans bästa, särskilt i förhållande till andra aktörer.
Överförmyndarnämnden ska också vara tillgängliga och ge ställföreträdare nödvändig information om de skyldigheter, ansvar och befogenheter denne har generellt, såväl som vid specifika rättshandlingar där ställföreträdaren vidtar åtgärder för sin huvudmans räkning. Överförmyndarnämnden ska också lämna information om vart
ställföreträdare kan vända sig för ytterligare stöd, både i uppdraget som sådant och vid specifika situationer som
kräver särskild kunskap, som till exempel godemansföreningar, intresseorganisationer, banker, juristbyråer och
andra tillsynsmyndigheter som kan vara aktuella beroende på vad ärendet gäller.
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4.3 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget
sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi
vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier
för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
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. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan vara
en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under
dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i
våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.

4.3.1 Nämndens mål
Textmallar och informationsmaterial ska vara skrivna med klarspråk.
Beskrivning
För en ökad upplevelse av god service ska den information som lämnas ut av överförmyndarnämnden vara förståelig.
Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Då överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på en mycket gammal lagstiftning används ibland ålderdomliga och
svåra ord.
Genom att förenkla språket i beslut, blanketter och informationsmaterial ökar möjligheten att korrekt information når ut till fler vilket kan minska antalet frågor och behov av kompletteringar i handläggningsärenden.
Under 2022 ligger fokus på att förenkla språket i samtliga WärnaGo mallar, vilka används för upprättande av
skrivelser och beslut i handläggningsärenden inom överförmyndarnämndens verksamhet.

4.4 Ett Ale
Beskrivning
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
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lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.

4.4.1 Nämndens mål
Utökad och fördjupad tillsyn av ställföreträdare i de delar som rör bevaka rätt och sörja för
person.
Beskrivning
Då en ställföreträdares uppdrag omfattar att förvalta egendom, lämnar denne årligen in en årsräkning med uppgifter om de inkomster och utgifter huvudmannen haft föregående år. Vid granskning av årsräkningar görs noggrann kontroll av hur den ekonomiska förvaltningen skötts och att medel använts på rätt sätt och för huvudmannens bästa. Det görs genom avstämning och kontroll av underlag och verifikationer, till exempel kontoutdrag
från bank, fakturor och kvitton.
Utöver den ekonomiska delen, omfattar uppdraget i de allra flesta fall även att bevaka rätt och/eller sörja för person, vilket exempelvis innebär att en ställföreträdare ska ansöka om nödvändiga insatser eller ersättningar som
huvudmannen har rätt till. Ställföreträdaren ska också se till att huvudmannen får en god omvårdnad och ett så
levande, aktivt liv som denne önskar. För att kunna göra detta, krävs att ställföreträdaren har löpande kontakt
med sin huvudman och/eller de aktörer som har del i huvudmannens dagliga omvårdnad.
I samband med årsredovisning lämnar ställföreträdare redogörelse över sitt uppdrag, med bland annat uppgift
om hur kontakten sett ut och vilka uppgifter eller särskilda händelser som ställföreträdaren agerat i under föregående år. Uppgifterna kan inte kontrolleras på samma sätt som vid granskning av ekonomisk förvaltning. Överförmyndarnämnden gör stickprover och kontaktar kommunens boende för att stämma av hur de uppfattar ställföreträdares engagemang och delaktighet och hur uppdraget fungerar i stort utifrån huvudmannens behov.
Överförmyndarnämnden ska därför utreda hur tillsynen i dessa delar kan utvecklas, se över på vilka sätt tillsynen
kan genomföras samt värdera tidsåtgång och effektivitet för de olika alternativen. När det står klart på vilket sätt
tillsyn lämpligen ska genomföras, upprättas en rutinbeskrivning för utökad tillsyn av ställföreträdares uppdrag
rörande bevaka rätt och sörja för person.
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5 Basverksamhet
5.1 Verksamhetsmått
Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

Överförmyndarverksamhet

Förmyndarskap

129

125

135

Godmanskap enl. FB 11:4

172

175

180

Förvaltarskap enl. FB 11:7

26

27

29

Ensamkommande barn i
kommunen

3

3

2

Särskilt förordnad vårdnadshavare

12

12

13

9

10

9

Kombinerat godmanskap
och förvaltarskap enl. FB
11:4, 11:7

Angivna verksamhetsmått tydliggör verksamhetens omfattning och möjliggör en bild av hur delar av verksamheten utvecklas över tid, men är inget mål i sig som ska uppfyllas.

5.2 Kommentar verksamhetsmått
Den sammanlagda ärendemängden vid årets slut förväntas stiga något, och ökningen gäller främst godmanskap,
vilket stämmer väl överens med utvecklingen nationellt sett.
Under senare år ses även en ökad rörlighet av ärenden, då huvudmän flyttar in och ut ur kommunen i större utsträckning, vilket genererar en hel del administrativa åtgärder då ärendehanteringen vid uppstart och avslut är
förhållandevis omfattande.
Ökad rörlighet försvårar också till viss del även prognos av kostnader för arvoden till ställföreträdare, då behörig
ställföreträdare vid granskningstillfället arvoderar ställföreträdaren för hela perioden som redovisningen gäller.

5.3 Beskrivning av basverksamhet
Tillsynen över ställföreträdare och förmyndare görs huvudsakligen genom att granska de årliga redovisningar
ställföreträdare lämnar in före den 1 mars varje år, och tar under våren mycket av handläggarnas tid i anspråk.
Överförmyndarnämnden ansvarar för rekrytering av lämpliga ställföreträdare och har i perioder en utmaning att
hitta ställföreträdare. Nya vägar till rekrytering av ställföreträdare som har intresse eller erfarenhet av att möta
människor med samsjuklighet, missbruk, allvarlig psykiatrisk problematik eller liknande diskuteras löpande för att
kunna möta kommande behov.
Överförmyndarnämnden lämnar yttrande till tingsrätten bland annat i samband med anordnande av ställföreträdarskap och företräda myndigheten vid förhandling. Relationen med behörig tingsrätt uppfattas som god.
Överförmyndarnämnden ser ett behov av att informera andra instanser, framförallt hälso- och sjukvård, om vad
ställföreträdarskap innebär och vad sjukvården ska ta hänsyn och ställning till vid upprättande av läkarintyg.
Verksamhetens tjänstemän är förhållandevis lättillgängliga, framförallt via e-post, och har sedan ett par år tillbaka
märkt att allt färre ringer på telefontid, eftersom den som söker kontakt på annan tid, antingen blir uppringd
även utanför telefontid eller får svar via e-post. Det är en positiv utveckling, då den som söker verksamheten under telefontid inte riskerar att sitta i långa telefonköer eller upptaget ton. Det är framförallt personer som söker
information om ställföreträdarskap, som inte har någon löpande kontakt med verksamheten, som söker kontakt
under utsatta tider.
Överförmyndarnämnden har också återkommande kontakter med socialtjänstens olika verksamheter, och andra
aktörer för att informera om verksamheten i stort eller i specifika ärenden. Under 2022 planeras inga informationsträffar av generell karaktär på grund av att lagändringar är att vänta och kan komma att ändra grundläggande
ärendegång för anordnande av godmanskap, varför information som ges ut riskerar vara missvisande redan 2023.
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Utöver grunduppdraget att rekrytera och utöva tillsyn över ställföreträdare och förmyndare, lämna yttrande till
tingsrätt och bistå densamma med inhämtande av yttrande från annan, ansvarar överförmyndarnämnden också
för att ställföreträdare får tillräcklig utbildning och det löpande utvecklingsarbetet inom området.
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6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden
Belopp i tkr

2021
Prognos

Intäkt
Kostnad

2022
Budget

Budget

8

17

17

-2 919

-3 028

-3 095

2 911

3 011

3 078

0

0

0

Netto
Totalt

Överförmyndarnämndens budget uppgår till 3078 tkr. intäkter om 17 tkr beräknas på att ett ensamkommande
barn anvisas till Ale och därmed genererar en intäkt genom del av schablonersättning från Migrationsverket, vilken fördelas mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden enligt intern överenskommelse.
Verksamheten är liten med få budgetposter och kostnaderna (exklusive arbetsavgifter om 768 tkr) fördelas enligt
följande:
•
•
•

Lagstadgat arvode och kostnadsersättning till ställföreträdare: 1250 tkr.
Lönekostnader för verksamhetens tjänstemän: 818 tkr
Övriga verksamhetskostnader: 259 tkr.

Inom övriga verksamhetskostnader ryms bland annat IT-licens för verksamhetens ärendehanteringssystem och
övriga IT-system, handböcker till nya ställföreträdare, porto, kontorsmaterial, utbildning och trycksaker.
Budgeterade arvodeskostnader uppskattas utifrån föregående års utfall och en i stort sett oförändrad ärendemängd och komplexitet i ärendena. På grund av särskilda omständigheter har verksamheten haft behov att anlita
extern professionell ställföreträdare som ställföreträdare i två ärenden, varför arvodeskostnaderna under året kan
komma att överstiga budget med cirka 20 tkr.
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7 Personal
Analys och kommentar
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på 1,85 årsarbetare fördelat på två anställda tjänstemän. På grund
av föräldraledighet uppgår bemanningen under större delen av året i praktiken till 1,65.
Utöver handläggning av ärenden enligt föräldrabalken ansvarar och driver handläggarna självständigt det mesta
inom verksamhetsområdet.
Jämfört med kommuner av likvärdig storlek, är det en slimmad organisation med liten personalstyrka. Arbetsbelastningen är tack vare upparbetade rutiner och erfarna handläggare som jobbat länge tillsammans, hanterbar om
än slitsam i perioder vid arbetstoppar.
I maj 2021 avslutades en offentlig statliga utredning rörande överförmyndarnämndens verksamhet (Gode män
och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36) och gick därefter ut på remiss. Starka indikationer finns på att ändringar i lag och förordning med direkt påverkan på verksamhetens arbete är att vänta, med ikraftträdande redan 1
januari 2023.
Utifrån det betänkande som utredningen ledde fram till, kan inte uteslutas att nya arbetsuppgifter tillkommer och
att redan aktuella arbetsuppgifter förändras eller utökas. Det är därför oklart om personaltätheten kommer att
vara tillräcklig framöver. Verksamheten följer processen noggrant för att så snart de framtida förutsättningarna
för överförmyndarnämndens uppdrag står klara, kunna agera i det fall bedömningen är att ytterligare resurser
krävs för att möta eventuellt nya krav på överförmyndarnämndens uppdrag som tillsynsmyndighet.
Sjukfrånvaro rapporteras gemensamt av och med kommunstyrelsens kansliavdelning.

Verksamhetsplan med budget 2022, Överförmyndarnämnden

13(14)

8 Fastställelsedatum
Datum för fastställande av Verksamhetsplan med budget 2022 är den 18 november 2021.
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1. Inledning
Alebyggen är allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, helägt av Ale kommun.
Allmännyttig plan 2022 samt ekonomisk prognos 2022-2025 beskriver strategiska
målsättningar samt ekonomiska förutsättningar.
Bakomliggande underlag för framtagande av denna handling:

-

Ägardirektiv 2021
Bolagsordning 2021
Vision, affärsidé och styrande kännetecken 2018
KF verksamhetsplan med budget 2022
Riskutredning 2020, Intressentanalys 2020, Riskmatris 2020
Ekonomisk långtidsprognos 2021
Nöjd kundindex (NKI) 2019 & 2021
Nöjd medarbetarindex (NMI) 2020
Avdelningsvis verksamhetsdialog, styrelsekonferens, verksamhetsdag 2021

Planen revideras årligen.

2. Vision, affärsidé och styrande kännetecken
Vision
År 2030 är Alebyggen känt för...
bostadsproduktion och -underhåll som möter människors behov,
social hållbarhet med trygghet och trivsel i boendet,
en engagerad förvaltning som bryr sig om detaljerna samt
ett fokuserat miljöarbete.

Affärsidé
Alebyggen skall erbjuda ett attraktivt bostadsalternativ
anpassat till varje livssituation för dagens och morgondagens hyresgäster

Styrande kännetecken
Ett engagerat bostadsföretag som skapar hemlängtan
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3. Bostadsproduktion och -underhåll som möter
människors behov
Nyproduktion
Ansvarig: Fastighetschef & projektledare
Bostadsunderskottet är påtagligt och Ales attraktivitet ökar. Alebyggen skall vara en
aktiv aktör, i dialog med Ale kommun, för att säkerställa den långsiktiga
bostadsförsörjningen. Alebyggen skall möta efterfrågan av nya bostäder inom
kommunen och säkerställa att alltid ha två detaljplanelagda markinnehav klara för
projektstart.
Förvaltningsperspektivet skall vara ständigt närvarande i framtagandeprocessen.
Vid ingång av 2022 finns följande projektportfölj under beredning:
-

Änggatan, Älvängen, 78 lgh, inflyttning årsskifte 2021/2022
Folketshus- och Mossvägen, Nol 87 lgh, inflyttning 2022
Myternas väg, Älvängen, 40 lgh, planerad projektstart 2022
Prästgården, Skepplanda, 3 lgh, planerad projektstart 2022
Vallmovägen, Älvängen 60 lgh, planerad projektstart 2023/24
Gymnasiekullen, Nödinge 50 lgh, planerad projektstart 2023/24
Gallåsvägen, Södra Nol 36 lgh, planerad projektstart 2025
Påvels väg, Skepplanda 30 lgh, planerad projektstart 2026
Bohus Centrum, Bohus 150 lgh, detaljplan pågår
IFO-huset samt anslutande gårdar, Nödinge, 50 lgh, förstudie
Nödinge Tower, Nödinge 70 lgh, förstudie

❖ Fokus 2022
o Framtagande av ny Alebyggen standard - tekniska anvisningar. Möjlighet
till samordning med Ale kommun.
o Framtagande av enhetlig administrativ struktur för projekt

Underhåll
Ansvarig: Fastighetschef & underhållsansvarig
Det planerade underhållet skall genomföras så att ingen underhållsskuld byggs upp i
beståndet. Genom rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad skall det planerade
underhållet minska akuta reparationer och förlänga livslängden på fastigheternas
komponenter.
Vid ingången av 2022 har 5 befintliga hus renoverats inom ramen för underhålls- och
ombyggnadsplan för Folketshus- och Mossvägen, Nol. Under 2022–2024 skall ytterligare
5 hus färdigställas, varpå området är klart innehållande totalt ca 175 renoverade
lägenheter.
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❖ Fokus 2022
o Rullande 2-årig planering som under de närmsta åren koncentreras till
pågående ROT-processer.
o Koppling till förvaltning, budgetberedning samt informationshantering.

Klöverstigen 2.0
Ansvarig: Ledningsgrupp & projektledare
Vårt största bostadsområde, centralt beläget i Nödinge, kommer de närmsta åren att
genomgå större förändringar. En övergripande analys av bostadsområdet inleddes 2018
med bäring på bostadsområdets struktur och karaktär. Parallellt formulerades
målambitioner inom ramen för Klöverstigen 2.0 omfattande social, teknisk och
ekonomisk hållbarhet i enlighet med målbilder inom ramen för rådande affärsplan.
Dialog med hyresgäster har skett dels via dialoggrupper samt dels på boendemöten i
området. NKI-undersökningar har kompletterat som underlag för hyresgästernas
synpunkter. Utifrån konstaterade tekniska behov samt hyresgästers preferenser har
renoveringsprojekt inletts under 2020.
Vid sidan av renovering av befintliga huskroppar omfattar projektet även en studie av
gårdsmiljöer, belysning samt gestaltning av entrénära miljöer samt möjligheter till
förtätning med nyproduktion.
Social hållbarhet med trygghet och trivsel i boendet är en självklar utgångspunkt för hela
områdets utveckling. I takt med renoveringsprojektets framdrift skall Alebyggen verka
som möjliggörare för att stärka denna utveckling.
❖ Fokus 2022
o Genomförande samt utvärdering av ROT-etapp 3 samt 4
o Förbereda för ROT-etapp 5 samt 6
o Definiera utvecklingsytor för yttre miljö vid sidan av pågående ROT-projekt

4. Social hållbarhet med trygghet och trivsel i boendet
Ansvarig: Områdesutvecklare & förvaltningsorganisation
I lägenheten har hyresgästen möjlighet att styra lägenhetsunderhållet och välja vissa
tillval av utrustning. I bostadsområdet skall Alebyggen verka för social hållbarhet med
trygghet och trivsel i boendet. Genom att vara möjliggörare för hyresgästernas
engagemang skapas social sammanhållning och möjlighet till boinflytande.
I arbetet är följande områden prioriterade:
-

Bomöten för alla kvartersvärdsområden varje år.
Särskilt fokus på trygghet och social sammanhållning i Nödinge.
Möjliggöra bostad för alla människor i samverkan med Ale kommun, Sektor
socialtjänst.
Social hänsyn vid renovering och ombyggnad.
Utemiljön skall utformas utifrån ledorden grönt, aktivt, tryggt och tillgängligt.
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❖ Fokus 2022:
o Särskilt verka för aktivt hyresgästengagemang i Nödinge, såsom nattvandring,
sommarveckor för ungdomar, språkcafé, grannsamverkan mm
o Nationaldagsfirande 2022
o Utveckling av projekt Steget, nystartsjobb för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
o Stödja bildandet av ett husråd på Änggatan 65+

5. En engagerad förvaltning som bryr sig om detaljerna
Nöjd hyresgäst
Ansvarig: Förvaltningschef & områdesförvaltare
Alebyggen skall inom Service- och Produktindex på företagsnivå vara bland de 25%
bästa företagen i landet, motsvarande ca 85% nöjda eller mycket nöjda hyresgäster.
Alla kvartersvärdsområden skall i benchmark inom Service- och Produktindex prestera
minst godkänt resultat i samtliga delindex. Genom analys av NKI skall åtgärder
prioriteras så att inget kvartersvärdsområde i något avseende är ”rött i benchmark”.
Inom serviceindex omfattas delindex:
1) Ta kunden på allvar 2) Trygghet 3) Rent och snyggt 4) Hjälp när det behövs.
Inom produktindex omfattas delindex
1) Lägenheten, 2) Allmänna utrymmen, 3) Utemiljön.
Aktiviteter för att nå resultatet följs upp i handlingsplansverktyg och konkretiseras som
mål för varje kvartersvärdsområde. Kommunikation vad vi gör sker via hemsida, och
direkt till hyresgäster.
❖ Fokus 2022
o Rent och snyggt
▪ Uppmärkning samtliga förråd
▪ Genomgång av all skyltning i allmänna ytor.
▪ Cykelrensning varje år
▪ Fokus sophantering

Kvartersvärdsorganisation
Ansvarig: Områdesförvaltare & kvartersvärdar
Kvartersvärden ansvarar för den dagliga förvaltningen av sina bostadsområden vad
gäller hyresgästkontakter, servicearbeten i lägenhet, tillsyn och skötsel av allmänna ytor
och utemiljö. Kvartersvärdsorganisationen utgår från följande principer:
-

En kvartersvärd för varje hyresgäst som första kontaktperson.
Ronderingar för att säkerställa en god förvaltningskvalité.
Tidsbokade serviceanmälningar.
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-

Skötselplaner för att styra och möjliggöra prioritering av yttre miljö och
gemensamma utrymmen.

❖ Fokus 2022
o Kl 7-9 telefontid till kvartersvärd som första kontakt
o Reviderad bemanningsstruktur säsong och sommarjobbare.
o Riktade utemiljösatsningar skall göras i form av gemensamma aktiviteter
o Systematik åtgärdspunkter områdesbesiktningar, lekplatsbesiktningar
o Första intrycket - välkomnande intryck vid infart till område samt entrén
till bostaden.
o Samtliga arbetsorder skall vara bokade på rätt sätt.
o Introduktion av nya hyresgäster. Ny checklista

Kommunikation
Ansvarig: Förvaltningschef & informatör
Hyresgästen i fokus! Hög nöjdhet bland hyresgäster och andra intressenter förutsätter
tillgänglig information vid rätt tillfälle. Ny hemsida har lanserats under 2021 som ny
plattform för bolagets kommunikation samt specifik information om
förvaltningsåtgärder, underhållsprojekt och nyproduktion.
Ny arbetsmodell för kommunikationsplanens förvekligande under året etableras för att
stärka informationsflöden inom företaget samt kommunicera detta externt genom rätt
kanal.
❖ Fokus 2022
o Kommunikationsplan
▪ Förvaltningsåtgärder och projekt
▪ Varumärkesbyggande
o Tillgänglighet & återkoppling
▪ Servicenivå i ärendehantering
o Hyresgästdialog
▪ Enkäter – verktyg för kvalitetsuppföljning
▪ Möta hyresgäster på gården - dialogmodell Klöverstigen

6. Ett fokuserat miljöarbete
Ansvarig: Fastighetsingenjör, fastighetstekniker och områdesförvaltare
Övergripande målsättning i enlighet med Allmännyttans klimatinitiativ är att uppnå 30%
energieffektivisering till 2030 med basår 2007 samt uppnå fossilfrihet till 2030.
I nyproduktion skall en värdering göras av alternativa konstruktions- samt
produktionsmetoder för att bedöma merkostnader och vinster i produktionsskedet
utifrån ett CO2-perspektiv. Nyproduktion bör byggas med utgångspunkt att uppnå 5%
lägre energiförbrukning än de rådande grundkrav som stipuleras i BBR vid
upphandlingstillfället. På vilket sätt, samt genom vilken teknik, som detta uppnås skall
bedömas utifrån varje projekts specifika förutsättningar.
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I planering av PU-projekt samt ombyggnation skall miljö- och klimataspekter värderas.
Det är i samband med dessa projekt som gröna investeringar i huvudsak skall göras i
befintligt bestånd.
I förvaltningen skall miljöengagemanget genomsyra verksamheten. Fordons- och
maskinparken skall vid nyanskaffning löpande bytas ut med strävan efter klimatsmart
framdrift. Avfallshantering skall förstärkas för att främja sortering av bioavfall, samt
minska omfattning av felsorterat avfall. Lösningar för att motivera hyresgäster att ta
ansvar för snyggt och rent. Energioptimering av belysning.
❖ Fokus 2022
o Fortsatta energibesparande insatser utifrån upprättad prioritetsordning.
o Samordna styrsystem. Fokus på energianvändning Klöverstigen med potential om
8% minskad användning genom förbättrad styr/regler.
o Vattenförbrukning 4% sänkning 2022 jmf 2020.
o Ambitionsnivå skall fastställas för utbyggnadsplan laddinfrastruktur i befintligt
bestånd.
o Solceller och alternativa energislag skall värderas för att minska CO2 och
kostnader samt stötta teknikutveckling, innovation och kompetensutveckling inom
organisationen.

7. Ekonomi, kvalitet, medarbetare
Inga av våra ambitioner kan förverkligas utan
-

en stark och stabil ekonomi som drivs utifrån affärsmässiga principer.
kvalitetsledning med fokus på ständiga förbättringar
medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra.

Ekonomi
Ansvarig: Ekonomichef & ekonomiavdelning
Den långsiktiga direktavkastningen fastställs av ägaren i dess ägardirektiv till 4% av
fastighetsvärdet.
Bolaget skall eftersträva att ha en soliditet på lägst 30%, samt en egenfinansieringsgrad
på 20% av nyproduktionen.
Budgetstyrning till förvaltningen månadsvis. NKI-åtgärder för respektive kvartersvärd,
hålls ihop av respektive områdesförvaltare.
Årlig uppdatering av flerårsprognos med nyckeltalsuppföljning och fastighetsvis
direktavkastning.
❖ Fokus 2022
o Nya möjligheter i affärssystemet, specifikt avseende ekonomimodulen.
o Värdera införande av robotisering av specifika administrativa processer, ex
hantering av individuell mätning och debitering (IMD)
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o

Digitalisering av arkiv och handlingar. Värdera införande av digital
signering av avtal.

Kvalitetsledning
Ansvarig: Ledningsgrupp
Genom styrning på mål samt uppföljning blir fokus på rätt frågor. I kvalitetsledningen
skall FR2000 revision årligen genomföras för att säkerställa adekvat nivå i utvärdering
och utveckling av styrningsverktyg.
Förbättringsförslag, avvikelsehantering, lagbevakning samt uppmärksammande av
initiativtagare.
Antal avvikelser eller förbättringsförslag som är äldre än 6 månader och under utredning
skall vara 0
Antal avvikelser eller förbättringsförslag som är äldre än 12 månader och under
genomförande skall vara 0
❖ Fokus 2022
o Förankring ledningssystemet i organisationen
o Utveckling av kvalitetsuppföljning av leverantörer genom samråd,
ansvarig, avvikelser, Allmännyttans inköpscentral HBV
o Säkerhetsarbete 2.0 – fortsatt arbete i säkerhetsgruppen

Medarbetare
Ansvarig: Central samverkansgrupp och samtlig personal
Med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar och med fokus på samverkan hjälps
vi åt att skapa en attraktiv arbetsplats. Central samverkansgrupp som sammanhållande
forum för dialog.
Årlig medarbetarenkät - I medarbetarenkätens respektive delindex skall resultatet uppnå
lägst betyg 3,3, med ingen 1:a.
Livsstil och hälsodata - Resultat av hälsoprofilbedömningar skall ge att max 50% av
medarbetarna ligger i riskgrupp A + B.
Säker arbetsplats – Noll-ambition gällande olyckor. Ständigt motivera
tillbudsrapportering, med mål om minst 10 tillbudrapporter per år.
❖ Fokus 2022
o Implementering av återkommande genomgångar av arbetsmiljörisker på
inom kvartersvärdsorganisation och övriga berörda.
o Öka antalet avvikelserapporter med 100% jmf 2021.
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8. Ekonomisk prognos 2022-2025
Budget 2022 samt prognos 2023-2025 avseende resultat- och balansräkning,
kassaflödesanalys samt nyckeltal presenteras nedan.

Alebyggen resultaträkning

Tkr

2022

SUMMA INTÄKTER

215 738

226 728 240 223 251 473

Summa underhållskostnader
Summa driftskostnader

33 838
81 801
3 649
119 287

33 913 33 989
34 066
84 154 86 569
88 675
3 722
3 796
3 872
121 788 124 354 126 613

DRIFTNETTO

96 451

104 940 115 869 124 860

Övriga förvaltningskostnader

10 092

10 294

10 500

10 710

Summa av- och nedskrivningar

32 093

38 234

42 904

47 204

BRUTTORESULTAT

54 266

56 412

62 466

66 947

Centrala adm. och försäljningskostnader

23 609

24 081

24 563

25 054

0

0

0

0

RÖRELSERESULTAT

30 657

32 331

37 903

41 893

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Summa finansnetto

-6 454

-11 056

-12 666

-21 549

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

24 203

21 275

25 237

20 344

Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

0
0
0
0
0
0
24 203

0
0
0
0
0
0
21 275

0
0
0
0
0
0
25 237

0
0
0
0
0
0
20 344

Fastighetsskatt bostäder

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

Jämförelsestörande poster

NETTORESULTAT

2023

2024

2025
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Alebyggen balansräkning

Tkr

2022

Anläggningstillgångar

1 599 185

1 772 951

1 967 547

2 139 343

Omsättningstillgångar

23 180

23 180

23 180

23 180

SUMMA TILLGÅNGAR

1 622 365

1 796 131

1 990 727

2 162 523

475 875

497 150

522 387

542 732

29 600

29 600

29 600

29 600

7 187

7 187

7 187

7 187

1 058 192

1 210 683

1 380 042

1 531 493

51 511

51 511

51 511

51 511

1 622 365

1 796 131

1 990 727

2 162 523

Eget kapital
Obeskattade reserver

Avsättningar
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

2023

2024

2025

Alebyggen nyckeltal

Tkr

2022
6,1
3,2

2023
6,0
3,2

2024
5,9
3,3

2025
5,9
3,3

30,8
62,9

29,0
61,1

27,4
59,5

26,2
58,4

5,0
1,1
2,0
1,0

4,2
0,9
1,9
1,0

4,7
1,1
2,0
1,1

3,7
0,8
2,0
1,1

Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde

66,8
35,4

68,9
37,3

70,6
39,1

72,0
40,3

Självfinansieringsgrad

22,9

28,1

28,7

30,8

Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %
Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde
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Alebyggen kassaflödesanalys

Tkr

2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsekapital
Investering (-)/försäljning-byggn. (+)
Investering (-)/försäljning-mark (+)
Investering (-)/försäljning-mark.anl. (+)

Summa Affärsområden
Investering (-)/försäljning-byggn. (+)
Investering (-)/försäljning-mark (+)
Investering (-)/försäljning-mark.anl. (+)

Summa Projekt
Investeringar (-)/försäljn i mask o invent. (+)

Summa kassaflöde från invest.(-)/försäljn.(+)
Ägartillskott
Utdelning
Förändring av övriga avsättningar
Förändring av långfristiga skulder
Ökning/minskning av finansiella anl. till

Summa kassaflöde från finansieringar
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2023

2024

2025

56 296

59 509

68 141

67 548

0

0

0

0

-3 000
0
0
-3 000

-3 000
0
0
-3 000

-3 000
0
0
-3 000

-3 000
0
0
-3 000

-242 300 -208 000 -233 500 -215 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-242 300 -208 000 -233 500 -215 000
-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-246 300 -212 000 -237 500 -219 000
0
0
0
190 004
0
190 004

0
0
0
152 491
0
152 491

0
0
0
169 359
0
169 359

0
0
0
151 452
0
151 452

0

0

0

0

20 128
20 128

20 128
20 128

20 128
20 128

20 128
20 128
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 251

Dnr KS-SOU.2021.398

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för
delårsbokslut 2 – alla nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
förslaget och godkänna uppföljningen av internkontroll 2021 per
delårsbokslut 2.
Sammanfattning
Uppföljande kontroller i internkontrollplanen 2021 har genomförts och ett antal
mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i
vissa fall eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa
utbildningsinsatser har blivit fördröjda på grund av den rådande covid-19
situationen.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god
internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-10
Internkontroll checklista 2021 (Utbildningsnämnden)
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Socialnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Servicenämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.398
Datum: 2021-11-10
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 per DB2 – alla nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslaget och
godkänna uppföljningen av internkontroll 2021 per delårsbokslut 2.

Sammanfattning
Uppföljande kontroller i internkontrollplanen 2021 har genomförts och ett antal mindre
avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera
risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god internkontroll.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-10
Internkontroll checklista 2021 (Utbildningsnämnden)
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Socialnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Servicenämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB2 - Samhällsbyggnadsnämnden
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Utvecklingsledare Strategi och uppföljning
För kännedom:

Samtliga nämnder
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.
Varje år ska en internkontrollplan för respektive nämnd upprättas. Planen består av ett antal
identifierade risker som bedömts ska hanteras genom kontrollmoment och åtgärder och den
ska årligen följas upp av nämnden i samband med delårsbokslut 2 och årsredovisningen.
Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts utifrån områdena ekonomi, regelverk och
verksamhet med syfte att identifiera och prioritera områden i internkontrollplanen för år 2021.
När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Nämndernas planer innehöll de
riskområden som bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I
uppföljningen redovisas årets arbete med internkontroll per delårsbokslut 2.
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.
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
Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
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Internt i kommunen påverkar "Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale" och "Ale
kommuns policy för intern kontroll" arbetet med intern kontroll.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Uppföljande kontroller i internkontrollplanen 2021 har genomförts och ett antal mindre
avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera
risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har blivit
fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
Kommunstyrelsen
I sektor kommunstyrelsen har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka,
minimera eller i vissa fall eliminera riskerna genomförts. Bland annat har utbildningar som
ska öka informationssäkerheten vid digitala möten genomförts av kommunikationsenheten
och finns tillgängliga på den digitala arbetsplatsen. För att minimera brister i säkerhetsarbetet
och systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) har ett stort antal chefer och säkerhetsombud
utbildats i systematiskt brandskyddsarbete. Totalt utbildades 199 personer.
När det gäller hot och våld mot förtroendevalda och tjänstpersoner har enskilda fall av hot
mot tjänsteman eller politiker förekommit. Varje fall har hanterats individuellt och handlagts
av säkerhetsenheten. För att minska risken framöver har tre handböcker tagits fram av
säkerhetsenheten och utbildning erbjudits. Alla politiker och valarbetare skall även utbildas
med start våren 2022.
Förvaltningens bedömning är att riskerna som prioriterades i årets internkontrollplan kan
anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i december 2020.
Utbildningsnämnden
Under 2019 påbörjades ett nytt arbetssätt avseende arbetet med internkontroll i sektor
utbildning. Syftet med förändringen var att ge bättre förutsättningar för huvudmannen att följa
arbetet med internkontroll genom att sektorn kontinuerligt under året gör nedslag i intern
kontrollplanen och löpande informerar nämnden om det pågående arbetet.
I samband med delårsbokslut 2 följde sektorn upp checklistan utifrån skollagen som är en
viktig del i nämndens internkontroll. Nämnden kommer att följa upp internkontrollplanen i
sin helhet vid årsskiftet. Utbildningsnämnden har identifierat utvecklingsområden främst
inom rutiner för klagomål och åtgärder för kränkande behandling samt till viss del barns och
elevers utveckling mot målen. Utvecklingsarbetet pågår gällande berörda punkter.
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Checklistans konstruktion ger en bra kontrollmetod då den följer upp skollagen utifrån ett
brett perspektiv med koppling till skollagens uppbyggnad och kapitel. Syftet med checklistan
är att bidra till helhetssyn och vara ett verktyg för att få en översiktlig bild av
verksamheternas följsamhet gentemot lagstiftningen.
Inom utbildningsnämnden utgår verksamhetsområdena från det regelverk som varje kommun
ska efterfölja och har därtill upprättat en särskild checklista som avser att kontrollera
efterlevnad utifrån skollagen.
Kontrollpunkterna i checklistan värderas med färgerna:
- grönt som betyder uppfylls helt,
- gult som betyder uppfylls delvis och
- rött som betyder uppfylls inte alls.
I kapitlet ”Barns och elevers utveckling mot målen” är nästintill samtliga områden gröna.
Förbättringsarbete i form av kompetensutvecklingsinsatser har genomförts sedan föregående
år då flera av kontrollpunkterna var gula. Punkten ”Beslut som avser anpassad studiegång
finns för berörda elever” är fortfarande gul då det tillika finns beslut men de är av varierande
kvalitet och utformning. Arbete pågår med att säkerställa likvärdighet.
I kapitel "Skolplikt och rätt till utbildning" är ett flertal punkter gula. Det beror till stor del på
att rutiner och system för frånvaro inte används tillfredsställande. Närvarorutinerna kommer
att implementeras igen och följas upp.
I kapitel "Fritidshemmet" är kontrollpunkten kring det systematiska kvalitetsarbetet gult.
Arbete har påbörjats kring ledning av fritidshem. Även användande av stödverktyget "Kolla
ditt fritidshem" har kommit igång. Uppföljning och arbete med att säkerställa att det
systematiska kvalitetsarbetet fungerar tillfredsställande fortgår.
Socialnämnden
Socialnämndens internkontrollplanen för 2021 fokuserar på tre prioriterade risker;




Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR.
Risk för att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin.
Risk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån verksamhet som bedrivs.

De uppföljande kontroller som gjorts visar på mindre eller inga avvikelser. En av det
planerade kontrollerna har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Även de åtgärder
som vidtagits visar på en god hantering av riskerna i organisationen. De åtgärder som ännu
inte påbörjats beror dels på pandemin, dels på andra aktörer där ett arbete behöver ske i
samverkan.
För att minska risken som bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen
GDPR innebär har kontroll av loggar utförts enligt plan i Treserva, MCSS och TES. Under
årets sista kvartal kommer ytterligare en loggkontroll att införas (GWA), med samma frekvens
som övriga loggkontroller görs.
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När det gäller risken för att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin har
nämndsekreterare och registrator informerat medarbetare om vikten av att allmänna
handlingar diarieförs i behörig ordning samt påpekat brister i förekommande fall. Planerade
utbildningar har dock på grund av pandemin inte kunnat genomföras.
Kultur- och fritidsnämnden
Internkontrollplanen för 2021 hanterar risker inom samtliga tre områden, ekonomi, regelverk
och verksamhet. Riskvärdet för de fyra framtagna kontrollpunkter bedömdes ha ett riskvärde
om 10-12 på en skala mellan 1 - 25. Det sammantagna riskvärdet om 10-12 ger indikation på
att viss risk finns och bör åtgärdas. Riskerna anses ej vara av akut eller brådskande karaktär.
Uppföljningen av 2021 års internkontrollplan är genomförd inom de tre områdena ekonomi,
regelverk och verksamhet.
Två av fyra kontrollpunkter avser följsamhet kring introduktion av nyanställd personal, vilket
under pandemin varit i det närmaste obefintlig, och därmed enkel att granska men svårt att dra
slutsatsen att risken är minimerad varför kontrollpunkt kvarstår till internkontrollplan 2022.
Kontrollpunkt som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning har visat att det finns
förutsättningar att ytterligare öka genomförandet av kostnadskontroll hos sektorns chefer.
Kontrollen har också visat på behov att genomföra kommunikationsinsatser till alla
medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och avvikelser och återkoppla till chef om
löneutbetalningen är felaktig. Kontrollpunkten föreslås kvarstå till internkontrollplan 2022.
Distansarbete och pandemin har medfört att inventering av instrument har försvårats och
skjutits upp till efter sommaren. Medarbetarna behöver ses och fysiskt vara på arbetsplats och
utföra inventeringen tillsammans. Enheten kultur planerar för att inventering ska utföras före
årsskiftet under förutsättning att nuvarande beslut om distans och hemarbete i Ale kommun
upphör per 30 september.
Uppföljning har skett enligt plan och stickprov på delegeringsbeslut från tidigare års
kontrollplan har genomförts utan avvikelser.
Tre av fyra av kultur och fritids internkontrollpunkter föreslås kvarstå till kommande år. Det
gångna året har inneburit få rekryteringar, få introduktioner av nyanställda och i hög grad
distansarbete och teamsmöten som en konsekvens av pandemin. Det har försvårat möjligheten
att följa upp årets internkontrollpunkter.
Sektorn ser ett fortsatt behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så
att den blir en del av verksamheten och att kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande
än tidigare. Systematiseringen har förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas.
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Servicenämnden
Inför internkontrollplan 2021 har sektorn gjort en riskinventering samt värderat riskerna
utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits
servicenämnden. Arbetet med sektor service internkontrollplan pågår och rapporteras vidare
två gånger per år. I juni 2021 fick servicenämnden en muntlig föredragning av den interna
kontrollplanen och det pågående arbetet. Arbetet fortsätter som planerat under hösten.
Sektor service har inte identifierat några avvikelser i den första uppföljningen av
internkontrollplan 2021. Plan för hantering av samtliga punkter har utarbetats och arbetet
löper som förväntat.
När det gäller risken att inom lokalförsörjningsprocessen inte kunna leverera i takt med
behoven har behov av verksamhetslokaler sammanställts i en övergripande
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen identifierar lokalbehovet på 10 år, uppdateras
och fastställs av kommunfullmäktige varje år. Tyvärr har brister i lokalförsörjningsprocessen
skapat ett uppdämt behov av lokaler vilket nu innebär en kort tid till förväntat färdigställande.
Sektor service har därför sedan våren 2020 arbetat med att illustrera processen bland annat
genom att tydliggöra ansvarsfördelning och beslutssteg. September 2021 är huvud- och
delprocesser illustrerade och tydliggjorda och processen är nu ute för presentation och
granskning.
Risker som identifierades för 2021 anses vara lägre nu än vid uppstart av årets
internkontrollplan i december 2020. Sektorn kommer att fortsätta arbeta med samtliga risker
med målet att riskerna minimeras och kan fasas in i det dagliga arbetet inför nästa år.
Samhällsbyggnadsnämnden
De genomförda kontrollerna visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt
kostnadskontroll av löner, vilket varit utfallet de senaste åren. Sektorn behöver arbeta särskilt
med de frågorna den kommande tiden så att alla förstår vikten av att göra rätt. Framtagande
av kompetensförsörjningsplaner har inte påbörjats enligt plan. Sektorn aktualiserar frågan.
Stickprovskontroller på halvårsbasis har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att tre
tjänster eller varor av tio kontrollerade köpts in utan befintligt avtal. Det är inom
verksamhetsområdet Teknik, Va samt Renhållning, som man gjort inköp utan avtal. I två fall
är det specifika tjänster inom verksamhetsområdet som köpts in. För risken att fakturering
inte sker enligt gällande taxa har stickprovskontroller genomförts i augusti 2021. Alla
kontroller visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa.
Sektorn ser ett fortsatt behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så
att den blir en del av verksamheten samt att kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande
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än tidigare. Systematiseringen har förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas. Ett
årshjul förväntas också förbättra kontrollprocessen.
Överförmyndarnämnden
Vid upprättande av internkontrollplan för 2021 gjordes inventering av risker och värdering av
desamma utifrån sannolikhet och konsekvens. Vad gäller riskbedömning, är verksamheten av
sådant slag att den huvudsakligen får göras utifrån vilken skada den enskilde med
ställföreträdare kan lida i det fall verksamheten brister.
Överförmyndarnämndens verksamhet har få områden där det är hög risk och saknar helt
områden med mycket hög risk.
Då det är en liten verksamhet finns det utrymme att vid den interna kontrollen även
kontrollera områden med mycket låg risk, vilket ses som en del av verksamhetens
kvalitetsarbete.
Internkontrollen genomfördes 2021-09-17 av tillförordnad kansli- och säkerhetschef. Akterna
var i god ordning och inga avvikelser noterades.
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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Internkontroll checklista 2021 (Utbildningsnämnden)
Område

Rutin/kontroll

Frågor

Skollagen 2
kap.
Huvudmän
och
ansvarsförde
lning

Utbildning och
berhörighetskr
av

Alla rektorer har
rektorsutbildning
eller har påbörjat
rektorsutbildning

Uppfyller Uppfylle
helt
r helt

Kontroll av
lärares
behörighet vid
anställning

Uppfyller Uppfylle
helt
r helt

Eleverna har
tillgång till
elevhälsa och
hälsobesök

Uppfyller Uppfylle
helt
r helt

Elevhälsa

Utfall
2020

Utfall
2021

Kommentar 2021

Åtgärder

Patientsäkerhetsb
erättelse
Uppfyller Uppfylle
elevhälsa är
helt
r helt
upprättad

Skollagen 3
kap. Barns
och elevers
utveckling
mot målen

Registerkontro
ll av personal

Registerutdrag
har lämnats in vid
anställningar

Lokaler och
utrustning och
tillgång till
skolbibliotek

Eleverna har
tillgång till
skolbibliotek

Studie- och
yrkesväglednin
g

Eleverna har
tillgång till SYV

Stöd i form av
extra
anpassningar

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Anpassningar
görs till barn och
elever i behov av
stöd

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
helt

Åtgärdsprogra
m

Åtgärdsprogram
för berörda elever
finns, beslut av
rektor

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
helt

Särskild
undervisnings
grupp

Beslut som avser
särskild
undervisningsgru
pp finns för
berörda elever

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Anpassad
studiegång

Beslut som avser
anpassad
studiegång finns
för berörda elever

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Mottagande
och
undervisning
av nyanlända
och vissa
andra elever

En individuell
studieplan finns
upprättad inom 2
månader för
nyanlända

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Det finns tillgång
till
studiehandlednin
g på modersmålet
eller skolspråket
för nyanländ

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
helt

Kompetensutvecklingsi
nsatser har genomförts

Kompetensutvecklingsi
nsatser har genomförts

Kompetensutveckling/fortbild
ning/stöd

Kompetensutveckling/fortbild
ning/stöd

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

Implementera
handlingsplan

Nyanlända elever får
studiehandledning på
modersmålet. I enstaka
fall kan det vara svårt
att hitta
studiehandledare i
aktuellt språk.

Implementera
handlingsplan

Område

Skollagen 4
kap. Kvalitet
och
inflytande

Skollagen 5
kap.
Trygghet och
studiero

Skollagen 6
kap.
Åtgärder mot
kränkande
behandling

Rutin/kontroll

Frågor

Garanti för
tidiga insatser i
förskoleklass
och lågstadiet

Nationellt
kartläggningsmat
erial/bedömnings
stöd används för
att bedöma
elevers
kunskaper och
vidare behov av
extra
anpassningar.

Rutiner för
klagomål

Tydliga rutiner
och information
om synpunkter
och
klagomålshanteri
ng finns

Vårdnadshava
res inflytande
över
utbildningen

Forum för samråd
finns

Ordningsregler

Ordningsregler
finns på varje
grundskolenhet

Utbildningen
ska utformas
på ett sådant
sätt att alla
elever
tillförsäkras en
skolmiljö som
präglas av
trygghet och
studiero.

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

Åtgärder mot
kränkande
behandling

Finns planer mot
kränkande
behandling med
åtgärder för
kommande året

Utfall
2020

Utfall
2021

Kommentar 2021

Åtgärder

Rutiner behöver
utvecklas avseende
bemötande, utredning
och dokumentation av
klagomål. Översyn
visar också behov av
systemstöd och
utbildningsinsatser för
att klagomålshantering
ska bli en del av SKAarbetet på alla nivåer. I
samband med
utvärdering och test av
system för anmälan,
utredning och
uppföljning av
kränkningar så har
fördelar med att kunna
arbeta med klagomål
och kränkningar i ett
och samma system
identifierats. Ett system
med både kränkningar
och klagomål har
testats och kommer att
bli implementerat under
2021.

Arbetsgrupp finns för
implementering av nytt
system. I samband med
implementering tar gruppen
tillsammans med
verksamheterna fram rutiner
samt tillser utbildningsbehov.

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Covid-19 pandemin har
gjort att organisationen
använt digitala verktyg
för samtal.

Uppfy
ller
helt
Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
delvis

Planer för kränkande
behandling finns på
förskola, grundskola,
grundsärskola,
gymnasium och
Komvux
I arbetet med planerna
har det identifierats
skillnader i utformning
vilket ligger till grund för
kommande revidering.
Under VT-2021 har en

Åtgärder för förskolan:
Reviderat
dokumentationsmaterial
introduceras hösten 2021.
Genomgång och stöd i
rektorsgrupp hösten 2021.

Område

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2020

Utfall
2021

Kommentar 2021

Åtgärder

gemensam mall för
samtliga skolformer
tagits fram.
Anmälan,
utredning och
åtgärder mot
kränkande
behandling görs

Skollagen 7
kap.
Skolplikt och
rätt till
utbildning

Deltagande i
utbildning

Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Vid upprepad
frånvaro görs
utredning och
rektor rapporterar
till huvudman

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
helt

Huvudman
underrättas när
elever från annan
kommun har
betydande
frånvaro

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Om elev uteblir
underrättas
vårdnadshavare
samma dag
Elever med lång
och oroande
frånvaro över
20% har en
aktuell
handlingsplan
och vid behov
hålls SIP-möte

Skolplikt

Skollagen 8
kap.
Förskolan

Uppfyl
ler
delvis

Modersmål

Skolpliktsbevakni
ng genomförs
kontinuerligt
Förskolan ska
medverka till att
barn med annat
modersmål än
svenska får

Uppfy
ller
helt

Under vårterminen
2021 har det saknats
systemstöd då det inte
fungerat med att
använda kommunens
tillbudsrapporteringssys
tem. Anmälningar har
under perioden gjorts
på blankett. En ny rutin
togs fram i samband
med införandet av
blanketten. Det kan
konstateras att
avsaknaden av ett
systemstöd har
resulterat i att antalet
anmälningar minskat.
Ett system för att
uppfylla skyldigheten
att anmäla, utreda och
vidta åtgärder mot
kränkningar har testats
och kommer att bli
implementerat under
2021. En ny rutin
kommer att arbetas
fram tillsammans med
verksamheterna i
samband med
implementeringen.

Utforma och
implementera gemensam
rutin. informationsinsatser
ska genomföras för att
säkerställa en enhetlig
kunskapsbaserad
utredningsmetodik och
handläggning.

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

Implementering av
närvarorutiner

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

Implementera
närvarorutiner

Rutin har
implementerats.

Nya rutiner har tagits
fram och håller på att
implementeras

Område

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2020

Utfall
2021

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Kommentar 2021

Åtgärder

möjlighet att
utveckla både det
svenska språket
och sitt
modersmål

Skollagen 9
kap.
Förskoleklas
sen

Fortlöpande
samtal och
utvecklingssa
mtal

Alla
vårdnadshavare
har erbjudits och
haft
utvecklingssamtal

Särskilt stöd

Stöd till barn i
behov av särskilt
stöd

Erbjudande av
plats/placering
vid enhet

Barn erbjuds
plats inom fyra
månader ifrån
ansökan/anmälan
.

Placering vid
en skolenhet

Avsteg från
vårdnadshavares
vilja vid placering
skolenhet?
Delegationsbeslut
med hänvisning
finns vid avsteg

Modersmålsun
dervisning

Förskoleklassen
ska medverka till
att utveckla
modersmål
gällande elever
med annan
språklig
bakgrund.

Skolskjuts

Alla som har rätt
till skolskjuts får,
beslut är korrekta
enligt regelverk

Föräldramöten har
genomförs
kontinuerligt. Forum för
delaktighet finns i olika
former och har
anpassats utifrån covid19 pandemin.

Uppfy
ller
helt
Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt
Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Språkutvecklande
arbete pågår med stöd
av enheten för
flerspråkighet.

Kompetensutvecklande
arbete pågår

Punkten har ändrats.
Tidigare punkt var om
betyg för förskoleklass
och frågan handlade
om utbildningen var
kostnadsfri. Då punkten
felaktigt stod som betyg
vilket inte förekommer
för förskoleklass så har
punkten ändrats till
Avgifter.
Kartläggning i samband
med revidering har
visat att det
förekommer dolda
avgifter i vissa
verksamheter.

Arbetsgrupp tar fram ett
förslag på reviderad riktlinje
och rutin för detta område.
Beslutas under 2021 och
implementeras sedan
därefter.

Avgifter
Utbildningen är
kostnadsfri

Skollagen 10
kap.
Grundskolan

Placering vid
en skolenhet

Avsteg från
vårdnadshavares
vilja vid placering
skolenhet?

Område

Rutin/kontroll

Frågor

Utfall
2020

Utfall
2021

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Alla som har rätt
till skolskjuts får,
beslut är korrekta
enligt regelverk

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Utvecklingssa
mtal och
individuell
utvecklingspla
n

Alla
vårdnadshavare
har erbjudits
utvecklingssamtal

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Modersmålsun
dervisning

Elever har tillgång
till
modersmålsundrv
isning

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Praktisk
arbetslivsorien
tering

Minst 10 dagars
prao anordnas för
alla elever från
och med årskurs
8

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
delvis

Lovskola

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

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Säkerställande av
hemundervisning
vid behov
(exempelvis
sjukdom)

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Alla som har rätt
till skolskjuts får,
beslut är korrekta
enligt regelverk

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Elever har tillgång
till
modersmålsundrv
isning

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Delegationsbeslut
med hänvisning
finns vid avsteg
Skolskjuts

Undervisningst
id

Timplan och
läsårs-tider följs
på alla enheter
Utbildningen är
kostnadsfri

Skollagen 11
kap.
Grundsärsko
lan

Skolskjuts

Modersmålsun
dervisning

Kommentar 2021

Åtgärder

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

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

Punkten har ändrats.
Tidigare punkt var om
betyg för förskoleklass
och frågan handlade
om utbildningen var
kostnadsfri. Då punkten
felaktigt stod som betyg
vilket inte förekommer
för förskoleklass så har
punkten ändrats till
Avgifter.
Kartläggning i samband
med revidering har
visat att det
förekommer dolda
avgifter i vissa
verksamheter.

Arbetsgrupp revidera
riktlinjer och ta fram nya
rutiner för avgiftsfri skola.

Område

Rutin/kontroll

Frågor

Placering vid
en skolenhet

Avsteg från
vårdnadshavares
vilja vid placering
skolenhet?
Delegationsbeslut
med hänvisning
finns vid avsteg

Intyg och
studieomdöme

Elever har fått
betyg när
vårdnadshavare
begärt det
Eleverna har fått
intyg om
utbildningen efter
avslutad
grundsärskola

Mottagande i
grundsärskola
n

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

Skollagen 14
kap.
Fritidshemm
et

Säkerhetsställ
a systematiskt
kvalitetsarbete

Varje skolenhet
har ett
fungerande
systematiskt
kvalitetsarbete
rörande
fritidshemmet.

Skollagen 15
kap.
Allmänna
bestämmels
er om
gymnasiesko
lan

Undervisning

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

Modersmålsun
dervisning

Elever har tillgång
till
modersmålsundrv
isning

Kommunala
aktivitetsansva
ret

Löpande kontroll
gällande
ungdomars
sysselsättning
Säkerställa
undervisningstid
på IM

Skollagen 18
kap.
Allmänna
bestämmels
er om
gymnasiesär
skolan

Utredningar

Skollagen 20
kap.
Kommunal
vuxenutbildni
ng

Studie och
yrkesväglednin
g

Eleverna erbjuds
studie- och
yrkesvägledning

Skollagen 26
kap. Tillsyn,

Tillsyn

Tillsyn av
fristående

Utfall
2020

Utfall
2021

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Kommentar 2021

Åtgärder

Arbetat aktivt kring
ledning av fritidshem.
Börjat jobba med
stödverktyget "kolla ditt
fritids". Framsteg har
gjorts under året
gällande SKA- arbetet
och behöver fortsätta
framöver.

Säkerhetsställa att SKA
är fungerande på samtliga
enheter.

Fortsatt arbete krävs.

Kvalitetssäkrande arbete
planeras av huvudman.

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt
Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

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

Uppfy
ller
delvis
Uppfy
ller
helt

Uppfy
ller
helt

Uppfyl

Uppfy

Riktlinje för
tillsynsarbetet har

Område

Rutin/kontroll

statlig
kvalitetsgran
skning och
nationell
uppföljning
och
utvärdering
Skollagen 28
kap.
Överklagand
e

Frågor

Utfall
2021

förskolor sker
regelbundet

ler
delvis

ller
helt

Alla beslut har
korrekta
hänvisningar vad
gäller
överklagande

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
helt

Uppfyl
ler
delvis

Uppfy
ller
delvis

Uppfyl
ler
helt

Uppfy
ller
helt

Kommentar 2021

Åtgärder

antagits. Arbetsprocess
och tidsplan har tagits
fram.

Hänvisningar

Handläggning,
hänvisning till
förvaltningslagen

Skollagen 29
kap. Övriga
bestämmels
er

Utfall
2020

Samverkan
och anmälan
till
socialnämnde
n

Har
orosanmälningar
gjorts i tillräcklig
utsträckning?

Säkerställa
kommunala
aktivitetsansvaret

Anställda har
skrivit på
sekretessavtal

Utbildning kring beslut
och genomgång av
beslutsmallar utifrån
lagen samt utifrån
mottagarperspektivet.
Genomgång av
besvärshänvisningar
har gjorts. Nya mallar
har också tagits fram.
Utbildning kring beslut
och genomgång av
beslutsmallar utifrån
lagen samt utifrån
mottagarperspektivet.
Vikten av att
orosanmälningar görs
kommuniceras
regelbundet med
rektorer och personal i
olika forum. Centrala
elevhälsan har
informerat i
verksamheterna om
när, hur och varför
anmälan bör göras,
Kommunala
aktivitetsansvaret har
varit fokusområde
under 2021. Tjänst har
ökat från en deltid till en
heltid. Nya
arbetsformer och
nätverk har initierats
och startat.

Utvecklingsarbete pågår
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1 Inledning
Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Inför intern kontrollplan 2021 har förvaltningen gjort en riskinventering samt värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-27. Under detta sammanträde genomfördes en miniworkshop där ytterligare risker
identifierades av de förtroendevalda. Dessa risker har lagts till i en reviderad bruttolista som låg till grund för
kommunstyrelsens prioritering av risker som ska hanteras i intern kontrollplan KS 2021 och som beslutades på
kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2020.
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder
2.1 Ekonomi
2.1.1 Ansökan om bidrag
Risker
Missa ansöka om statsbidrag eller andra bidrag.

Kontrollmoment
Registrerade ansökan om statsbidrag och övriga bidrag

Uppföljande kontroll
Kontroll att möjliga statsbidrag har ansökts om
Kommentar
Vid en kontroll visade det sig att att skolverket har drygt 70 olika bidrag att söka och motsvarande siffra för socialstyrelsen är ett trettiotal och länsstyrelsen har en sammanställning med över åttio olika bidrag. Dessutom tillkommer möjligheten att söka bidrag från övriga myndigheter, EU- fonder och
andra bidragsgivare. Det finns alltså flera hundra olika bidrag att söka för en kommun och det är därför svårt att informera om alla olika bidrag på ett bra
sätt.
Förfrågan har ställts till kommunens diarium om vilken information som har kommit in och vilka ansökningar som har lämnats under första delen av
2021. Alla nämnder utom en har svarat och hos socialnämnden finns det nio informationsärenden om bidrag i diariet. Utbildningsnämnden har lämnat
13 ansökningar och servicenämnden har lämnat fyra ansökningar om olika bidrag och socialnämnden har lämnat sju ansökningar.

Status
Pågående med avvikelse

Åtgärder
Sprid kunskap om möjliga statsbidrag eller andra bidrag att söka

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

2.2 Regelverk
2.2.1 Verksamhetsutövning
Risker
Okunskap om riktlinjer och policys

Kontrollmoment
Kommunikation av riktlinjer och policys

Uppföljande kontroll
Uppföljning att kommunikation skett kring nya styrdokument
Kommentar
Fortlöpande arbete - nytt ärendehanteringssystem kommer säkerligen att få positiva effekter delar av administration och rutinhantering.
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Status
Pågående

Åtgärder
Kommunikationsinsatser om olika styrdokument

Kommentar
Pågående översyn av styrdokument, samt att upphandling och införande av nytt ärendehanteringssystem kommer påverka hantering av vissa typer av
styrd administration.

2.2.2 Digitala möten via Teams, Zoom etc
Risker
Känslig information kan få oönskad spridning

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

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

Status
Pågående

Åtgärder
Utbildning i digitala möten

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

Informationsinsats till sektorns chefer och medarbetare

Kommentar
Fortsatt information till chefer, möjlig systemöversyn under hösten, samt möjligen inköp av online utbildningsmaterial i informationssäkerhet (mikrokurser) för chefer och medarbetare.

2.3 Verksamhet
2.3.1 Kritiska processer
Risker
Brister i säkerhetsarbetet och systematiskt brandskyddsarbetet

Kontrollmoment
Uppdatering och marknadsföring av styrande dokument
Utbildningar i SBA

Uppföljande kontroll
Kontroll av kunskaper om styrdokument och rutiner inom säkerhetsområdet.
Kommentar
Antal genomförda utbildningar i SBA för chefer och säkerhetsombud: 7 st. utbildningar a 90minuter med totalt 199 st. deltagare
Antal konsultationer i SBA frågor 20 st. under cirka 40timmar
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Uppföljande kontroll
Verksamheter som blivit konsulterade:
1KoF, 1Surtehöjd, Vikadamm, Kyrkbyskolan, Änggården, Da Vinciskolan, Klockarevägen, Skyttagården, Garverivägen, Kulturum, Skyttagården med
Borf, skolsociala gruppen, Starrkärrsförskola, Byvägens förskola, Da Vinci 2.0, Himlaskolan, Mor Annas förskola, Storgårdens förskola, Arosenius,
Vikadamm 2.0,
Antal utrymningsövningar för sektor utbildning: 39 st.

Status
Pågående

Åtgärder
Kommunicera mer kring SBA-frågan.

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

Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar inom SBA.

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

2.3.2 Kompetensförsörjning
Risker
Att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra.

Kontrollmoment
Kompetensförsörjningsplaner

Uppföljande kontroll
Vakanser inom kritiska verksamhetsområden
Kommentar
Det finns för tillfället inga vakanser inom kritiska verksamhetsområden.

Status
Pågående

Åtgärder
Kompetensförsörjningsplan

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

2.3.3 Verksamhetsutövning
Risker
Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner.
Att inte kommunfullmäktiges mål uppnås och uppdrag inte genomförs

Kontrollmoment
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Analys av uppföljningsrapporter
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Uppföljande kontroll
Kontroll om handlingsplaner och rutiner finns och efterlevs.
Kommentar
Fortlöpande arbete - säkerhetsavdelningen stödjer i utbildning och utreder incidenter. Nära samarbete med polis och säkerhetsföretag finns.
Kontroll att tagna beslut verkställs
Kommentar
Fortlöpande kontinuerligt arbete med uppföljning och kvalitetssäkring.

Status
Pågående

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

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

Uppdatera och kommunicera handlingsplaner och rutiner

Kommentar
Förtydligande av rutiner, samt att säkerhetsenheten har tagit fram handböcker i 1) Hot och våld, 2) personlig säkerhet samt 3= PDV, och erbjuder
utbildningar i ämnet. Alla politiker och valarbetare skall även utbildas med start våren 2022.
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3 Slutsats av uppföljning
Det är viktigt att kontinuerligt se över kontrollmoment och åtgärder. Det är också viktigt att det verkligen är de
risker som kan medföra allvarliga konsekvenser om de inträffar som hanteras.
I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna genomförts.
Riskerna som prioriterades i årets intern kontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som bedömdes vid riskanalysen i december 2020. Detta på grund av att ett antal åtgärder genomförts.
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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 2021. När riskerna identifierats gjordes en riskvärdering. Planen innehåller de riskområden
som bedöms ha högst riskvärde. Denna uppföljningsrapport redovisar delårets arbete med internkontroll.
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder
2.1 Ekonomi
2.1.1 Uppföljning av betalda leverantörsfakturor
Risker
Att avrop inte sker enligt korrekt avtal

Kontrollmoment
Kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal

Uppföljande kontroll
Uppföljning av att avsropskontroller genomförts och utförts på korrekt sätt
Kommentar
Stickprovskontroller på halvårsbasis har gjorts i hela sektorn. I kontrollen framkom att tre tjänster eller varor av tio kontrollerade köpts in utan befintligt
avtal. Det är inom verksamhetsområdet Teknik, Va samt Renhållning, som man gjort inköp utan avtal. I två fall är det specifika tjänster inom verksamhetsområdet som köpts in.

Status
Pågående med avvikelse

Åtgärder
Utbildning

Kommentar
Sektorn kommer att öka informationen om avtalstrohet till verksamhet Teknik.
Pågående

Medarbetaren informeras och felet åtgärdas.

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

2.1.2 Uppföljning av debitering
Risker
Fakturering görs inte enligt aktuell taxa

Kontrollmoment
Fakturering har gjorts enligt gällande taxa
Kontroll att upparbetat arbete har debiterats

Uppföljande kontroll
Kontroll att fakturering har gjorts enligt gällande taxa
Kommentar
Stickprovskontroller genomförda i augusti 2021 visar att debitering i samtliga fall gjorts enligt gällande taxa.
Kontroll att upparbetat arbete har debiterats
Kommentar
Stickprovskontroller visade att samtliga kontroller var utan anmärkning och allt upparbetat arbete har debiterats

Status

Åtgärder
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Status
Pågående

Åtgärder
Information om gällande taxa

Kommentar
Information om taxa sker löpande
Pågående

Rättelse

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

Se till att alla som fakturerar har tillgång till rätt taxa.
Rättelse - upparbetat arbete debiteras

Kommentar
Om ett ärende inte debiterats sker fakturering vid upptäckt.
Pågående

Utredning av orsak

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

Upprätta en rutinbeskrivning

Kommentar
Det finns rutinbeskrivning men den kan behöva uppdateras.

2.1.3 Kontroll av löner
Risker
Utbetalning av felaktig lön

Kontrollmoment
Kostnadskontroll

Uppföljande kontroll
Stickprovskontroller att kostnadskontroller är gjorda.
Kommentar
Sektorchef får information varje månad om genomförda kostnadskontroller. Vanligtvis är det omkring 50 procent av sektorns chefer som genomfört
kontrollen.

Status
Pågående med avvikelse

Åtgärder
Kostnadskontroll ska göras varje månad.

Kommentar
Insats för att förbättra kontroller av löner behöver göras.
Pågående med avvikelse

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

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

Utbildning av chefer gällande tillvägagångssätt vid kostnadskontroll

Kommentar
Det finns behov av ytterligare utbildning kring tillvägagångssätt vid kostnadskontroll.
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2.2 Verksamhet
2.2.1 Kompetensutvecklingsplaner
Risker
Kompetensförsörjningsplaner följs inte

Kontrollmoment
Uppföljning av kompetensförsörjningsplan på varje enhet

Uppföljande kontroll
Årlig kontroll att framtagna kompetensförsörjningsplaner följs.
Kommentar
Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner för sektorn har inte inletts på grund av att andra frågor prioriterats högre. Kommunen saknar
rutiner och mallar gällande kompetensförsörjningsplaner.

Status
Ej påbörjad

Åtgärder
Kartlägga och säkerställa att det finns välfungerande kompetensutvecklingsplaner.

2.2.2 Covid- 19 pandemin
Risker
Uppdrag försenas till följd av låg bemanning

Kontrollmoment
Kontinuerligt kontrollera frånvaro

Uppföljande kontroll
Kontrollera frånvaro
Kommentar
Frånvaron har kontrollerats löpande.

Status
Pågående med avvikelse
Pågående

Åtgärder
Följa upp pandemiplaner
Säkerställa bemanning

Kommentar
Frånvaron har varit låg under året trots pågående pandemi. Bemanningen har därmed varit god.
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3 Slutsats av uppföljning
Kontrollerna visar att de största avvikelserna återfinns inom avtalstrohet samt kostnadskontroll av löner, vilket
varit utfallet de senaste åren. Sektorn behöver arbeta särskilt med de frågorna den kommande tiden så att alla
förstår vikten av att göra rätt. Framtagande av kompetensförsörjningsplaner har inte påbörjats enligt plan. Sektorn aktualiserar frågan.
Sektorn ser ett fortsatt behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den blir en del
av verksamheten samt att kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare. Systematiseringen har
förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas. Ett årshjul förväntas också förbättra kontrollprocessen.
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Socialnämnden
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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 2021 fokuserar på tre prioriterade
risker;
•
•
•

Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR.
Risk för att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin.
Risk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån verksamhet som bedrivs.
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder
2.1 Regelverk
2.1.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter
Risker
Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Kontrollmoment
Följsamhetskontroll till GDPR

Uppföljande kontroll
Kontroll av loggar
Kommentar
Kontroll av loggar har utförts enligt plan i Treserva, MCSS och TES. Under årets sista kvartal kommer ytterligare en loggkontroll att införas (GWA), med
samma frekvens som övriga loggkontroller görs.
Loggkontroller utförs 1 gång/kvartal (feb, maj, aug och nov).
Loggkontroller sparas på SharePoint för granskning av enhetscheferna, i enighet med befintlig rutin. Vi kommer att arbeta vidare med just detta förfarande under hösten -21 och ev. åtgärder kommer att vidtas för att hålla en god säkerhet enligt GDPR.
Kontroll av registerförteckning i system
Kommentar
Ett omfattande arbete pågår för att kartlägga och säkerställa att korrekt information finns angivet. Ett flertal möten är även bokade under hösten, bl.a.
med IT-enheten och verksamhetsledare Marie Källvik Nilsson, för att kunna slutföra arbetet.
Kontroll av behörighetsstruktur
Kommentar
Slagning i HSA-katalogen görs varje månad av ansvarig systemförvaltare och ev. åtgärder vidtas skyndsamt vid behov.
Behörigheter till verksamhetssystemen för medarbetare kan numera endast beställas av ansvarig chef, vilket är en åtgärd för att säkra upp vilka medarbetare som har behörighet till vad och när.
Dokumentationskontroll enligt GDPR
Kommentar
Fokusområde blir fortsättningsvis inför förändringar och införande utföra dokumenterade riskanalyser utifrån GDPR.
En aktuell struktur med roller finns. Arbetet för att utveckla och bygga vidare den interna organisationen fortsätter.
Tillsyn av externa aktörer enligt GDPR
Kommentar
Genomgång av befintliga avtal till de system där personuppgifter hanteras. PUB-avtal har vid ett tillfälle saknats och detta har åtgärdats.

Status

Åtgärder

Pågående

Fortsatta loggkontroller

Pågående

Slutföra registerförteckning

Pågående
Pågående
Pågående

Genomgång av behörigheter
Slutföra den interna organisationen
Säkerställa att aktuella PUB-avtal finns
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2.2 Verksamhet
2.2.1 Handläggning- och ärendehanteringsprocessen
Risker
Risk för att handlingar inte diarieförs enligt gängse rutin.

Kontrollmoment
Kompetens
Följsamhet
Styrdokument

Uppföljande kontroll
Kontroll av vilka som medverkat på utbildningar.
Kommentar
På grund av covid-19 har inga utbildningar genomförts.
Kontroll av följsamhet till rutin
Kommentar
Nämndsekreterare och registrator har informerat medarbetare om vikten av att allmänna handlingar diarieförs i behörig ordning samt påpekat brister i
förekommande fall.
Dokumentationskontroll
Kommentar
Nämndsekreterare och registrator har sett till att det finns aktuella styrdokument för diarieföring av allmänna handlingar och arkivering av dessa.

Status
Ej påbörjad

Åtgärder
Genomföra utbildningar

Pågående

Fortsatt kontroll

Avslutad

Inventering och granskning

2.2.2 Lokaler
Risker
Risk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav utifrån den verksamhet som bedrivs.

Kontrollmoment
Följsamhetskontroll till gällande regelverk, lokaler

Uppföljande kontroll
Kontroll av följsamhet till gällande regelverk
Kommentar
Brister framför allt vid förändring av verksamhet i befintlig lokal. Viktigt det finns fungerande rutiner för hanteringen av detta, så att nödvändiga kontroller
görs avseende avtal, bygglov, krav från myndigheter (Räddningstjänst) och detaljplan.
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Status
Pågående
Ej påbörjad

Åtgärder
Rutin för ändrad verksamhet i befintlig lokal
Samarbetsgrupp
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3 Slutsats av uppföljning
De uppföljande kontroller som gjorts visar på mindre eller inga avvikelser. En av det planerade kontrollerna har
inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Även de åtgärder som vidtagits visar på en god hantering av riskerna i organisationen. De åtgärder som ännu inte påbörjats beror dels på pandemin, dels på andra aktörer där
ett arbete behöver ske i samverkan.
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1 Inledning
Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Inför intern kontrollplan 2021 har sektorn gjort en riskinventering samt värderat riskerna utifrån sannolikhet och
konsekvens. Riskerna har sammanställts i en bruttolista som delgivits servicenämnden. Arbetet med sektor service internkontrollplan pågår och rapporteras vidare två gånger per år. I juni 2021 fick servicenämnden en muntlig föredragning av den interna kontrollplanen och det pågående arbetet. Inga stora avvikelser rapporterades och
arbetet fortsätter som planerat under hösten.
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder
2.1 Ekonomi
2.1.1 Finansiering av verksamhet
Risker
Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses

Arbetet med lag- och myndighetskrav är ett prioriterat område inom verksamhet fastighet och IT. I nuläget löper
arbetet på enligt plan utan avvikelser.
Kontrollmoment
Utförda underhåll och reparationer i förhållande till behoven och budget.

Uppföljande kontroll
Kostnader kontra budget

2.2 Regelverk
2.2.1 Delegationsordning
Risker
Anmälan av delegationsbeslut

Rutin för hantering av delegationsbeslut är framtagen och implementerad i sektorns ledningsgrupp. Inför varje
arbetsutskott görs en avstämning av aktuella delegeringsbeslut per verksamhet som sedan sammanställs och redovisas.

Kontrollmoment
Kontroll att delegationsbeslut anmäls.

Uppföljande kontroll
Avstämning med nyckelpersoner
Kommentar
Arbetet pågår enligt utarbetad rutin och kommer även att sammanställas vid slutet av året.

Status
Pågående
Avslutad
Avslutad

Åtgärder
Genomgång av delegationsordning
Ta fram rutin för anmälan av delegationsbeslut
Uppföljning och kontroll av anmälan av delegationsbeslut
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2.3 Verksamhet
2.3.1 Planering av underhåll
Risker
Underhåll genomförs inte utifrån en prioriteringsordning.

Arbetet med statusbedömningar pågår och planeras vara klart vid årsskiftet. Underlaget kommer därefter att
användas för att både planera och prioritera behovet av underhåll för kommunens fastighetsbestånd.
Kontrollmoment
Statusbedömningar och underhållsplan

Uppföljande kontroll
Status på arbetet med bedömningar och underhållsplan.
Kommentar
10 förskolor är bedömda och en avstämning har hållits med utförande konsultföretag. Vissa korrigeringar i strukturen på rapporterna har gjorts och
arbetet fortsätter nu enligt plan.

Status
Pågående

Åtgärder
Genomförande av statusbedömningar och framtagning av underhållsplan.

2.3.2 Lokalförsörjningsprocessen
Risker
Leverans sker inte i tid för att möta behoven.

För att möta kommunens behov av verksamhetslokaler har en övergripande lokalförsörjningsplan sammanställts
sedan 2016. Lokalförsörjningsplanen identifierar lokalbehovet på 10 år, uppdateras och fastställs av kommunfullmäktige varje år. Tyvärr har brister i lokalförsörjningsprocessen skapat ett uppdämt behov av lokaler vilket nu
innebär en kort tid till förväntat förfärdigställande. Sektor service har därför sedan våren 2020 arbetat med att
illustrera processen bland annat genom att tydliggöra ansvarsfördelning och beslutssteg. September 2021 är huvud- och delprocesser illustrerade och tydliggjorda och processen är nu ute för presentation och granskning.
Efter hantering av inkomna synpunkter behöver från 2017 fastställda styrdokument revideras och målet är att
detta arbete genomförs under senare delen av 2021.

Kontrollmoment
Status på arbetet med lokalförsörjningsprocessen.

Uppföljande kontroll
Status på leverans i förhållande till beställning.

Status
Pågående

Åtgärder
Kartläggning av lokalförsörjningsprocessen.

2.3.3 Specialkosthantering
Risker

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 DB 2, Servicenämnden

5(7)

Risker
Fel kost serveras utifrån särskilda behov.

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

Kontrollmoment
Kontroll av dokumentationspärmar.

Uppföljande kontroll
Kontroll att inga fel har uppstått.

Status
Pågående

Åtgärder
Säkerställa rutiner

2.3.4 IT-drift
Risker
Långvarig IT-stopp

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

Uppföljande kontroll
Uppföljning av kontinuitetsplan.
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3 Slutsats av uppföljning
Sektor service har inte identifierat några avvikelser i den första uppföljningen av intern kontrollplan 2021. Plan
för hantering av samtliga punkter har utarbetas och arbetet löper som förväntat.
Risker som identifierades för 2021 anses vara lägre nu än vid uppstart av årets intern kontrollplan i december
2020. Sektorn kommer att fortsätta arbeta med samtliga risker med målet att riskerna minimeras och kan fasas in
i det dagliga arbetet inför nästa år.
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1 Inledning
Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en tillräckligt god
intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås
allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att
den bedrivs effektivt och säker med invånarnas bästa för ögonen.
Internkontrollplanen för 2021 hanterar risker inom samtliga tre områden, ekonomi, regelverk och verksamhet.
Riskvärdet för de fyra framtagna kontrollpunkter bedömdes ha ett riskvärde om 10-12 på en skala mellan 1 - 25.
Det sammantagna riskväde om 10-12 ger indikation på att viss risk finns och bör åtgärdas. Riskerna anses ej vara
av akut eller brådskande karaktär.
Tre av fyra av kultur och fritids internkontrollpunkter föreslås kvarstå till kommande år. Det gånga året har inneburit få rekryteringar, få introduktioner av nyanställda och i hög grad distansarbete och teamsmöten som en konsekvens av pandemin. Det har försvårat möjligheten att följa upp årets internkontrollpunkter.
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder
2.1 Ekonomi
2.1.1 Kontroll av lönehantering
Risker
Utbetalning av felaktig lön

Kontrollmoment
Granska att chefer utför kostnadskontroll inför löneutbetalning

Uppföljande kontroll
Delårsbokslut T2
Granska lönehantering
Kommentar
Granskningen av perioden jan - juli 2021 visar att kostnadskontrollen av löneutbetalningar kan förbättras ytterligare av cheferna i sektorn. Brist på
genomförande av kostnadskontroller kan bero på flera anledningar, en anledning kan vara att begränsning av användning av olika verktyg för kontrollen. I nuläget är kostnadskontrollen begränsad till använda dator för att kunna utföra granskningen en utveckling kan vara att granskningskontrollen kan
ske även via chefens arbetsmobil.

Status
Avslutad

Åtgärder
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan 2022

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

Granska en ny tidsperiod att chefer utför kostnadskontrontroll inför löneutbetalning månadsvis

2.2 Regelverk
2.2.1 Anställningsprocess
Risker
Giltigt och korrekt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas ej före anställning sker

Kontrollmoment
Undersöka att belastningsregister uppvisats vid nyanställningar

Uppföljande kontroll
Delårsbokslut T2
Kommentar
Någon enstaka nyanställning har skett under pandemin 2020 och 2021 och där utdrag ur belastningsregistret har uppvisats för anställande chef. Skriftlig
rutin är framtagen inom sektorn och förankrad bland anställande chefer. Rutinen är dokumenterad enligt Ale kommuns riktlinjer och i sektorns verksamhetshandbok på intranät.
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Status
Pågående med avvikelse

Åtgärder
Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan 2022

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

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

2.3 Verksamhet
2.3.1 Introduktion av nyanställda
Risker
Bristande introduktion på ny arbetsplats

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

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

Status
Pågående

Åtgärder
Se över checklistan för introduktion av nyanställda. HR beställer introduktionsmappen och skickar till EC i samband att anställningsavtalet är underskrivet av båda parter.

Kommentar
Avstämning har skett med HR och Maria Eliasson. HR ser över rutinen och HR har påbörjat arbete med att förenkla och tillgänggöra introduktionspärm i
pdf format. Hela processen kommer att digitaliseras och innebär helt nytt arbetssätt men också att introduktion kvalitetssäkras och att alla får likvärdig
introduktion oavsett i vilken sektor man börjar i inom Ale.
Pågående med avvikelse

Föreslår att kontrollpunkt följer med till internkontrollplan 2022

2.3.2 Hantering av sektorns musikinstrument
Risker
Bristande hantering av sektorns musikinstrument

Kontrollmoment
Inventering av musikinstrument för utlåning till elever inom kulturskolan

Uppföljande kontroll
Delårsbokslut T2
Kommentar
Distansarbete och pandemin har medfört att inventering av instrument har skjutits upp. Medarbetarna behöver ses och fysiskt vara på arbetsplats och
utföra inventeringen tillsammans. Sannolikt är inventering utförd före årsskiftet, under förutsättning att nuvarande beslut om distans och hemarbete i Ale
kommun upphör per 30 september.
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Status
Pågående

Åtgärder
Inventera vilka musikinstrument finns för utlåning och vem har dem

Kommentar
Inventering och uppföljning pågår samt införande av rutiner blir klart före årets slut
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3 Slutsats av uppföljning
Uppföljningen av 2021 års internkontrollplan är genomförd inom de tre områdena ekonomi, regelverk och verksamhet.
Två av fyra kontrollpunkter avser följsamhet kring introduktion av nyanställd personal, vilket under pandemin
varit i det närmaste obefintlig, och därmed enkel att granska men svårt att dra slutsatsen att risken är minimerad
varför kontrollpunkt bör kvarstå till internkontrollplan 2022.
Kontrollpunkt som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning har visat att det finns förutsättningar att ytterligare öka genomförandet av kostnadskontroll hos sektorns chefer. Kontrollen har också visat på behov att genomföra kommunikationsinsatser till alla medarbetare om eget ansvar att bokföra tid och avvikelser och återkoppla till chef om löneutbetalningen är felaktig. Kontrollpunkten föreslås kvarstå till internkontrollplan 2022.
Distansarbete och pandemin har medfört att inventering av instrument har försvårats och skjutits upp till efter
sommaren. Medarbetarna behöver ses och fysiskt vara på arbetsplats och utföra inventeringen tillsammans. Enheten kultur planerar för att inventering ska utföras före årsskiftet under förutsättning att nuvarande beslut om
distans och hemarbete i Ale kommun upphör per 30 september.
Uppföljning har skett enligt plan och stickprov på delegeringsbeslut från tidigare års kontrollplan har genomförts
utan avvikelser.
Sektorn ser ett fortsatt behov att få till internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att den blir en del
av verksamheten och att kontrollmoment och åtgärder utförs mer löpande än tidigare. Systematiseringen har
förenklats och skapar bra förutsättningar för att lyckas.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen ska nämnder se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, och i enlighet med de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten liksom på ett i övrigt tillfredsställande sett. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vid upprättande av internkontrollplan för 2021 gjordes inventering av risker och värdering av desamma utifrån
sannolikhet och konsekvens. Vad gäller riskbedömning, är verksamheten av sådant slag att den huvudsakligen får
göras utifrån vilken skada den enskilde med ställföreträdare kan lida i det fall verksamheten brister.
Överförmyndarnämndens verksamhet har få områden där det är hög risk och saknar helt områden med mycket
hög risk.
Då det är en liten verksamhet finns det utrymme att vid den interna kontrollen även kontrollera områden med
mycket låg risk, vilket ses som en del av verksamhetens kvalitetsarbete.
Internkontrollen genomfördes 2021-09-17 av tillförordnad kansli- och säkerhetschef William Försth. Akterna var
i god ordning och inga avvikelser noterades.
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder
2.1 Ekonomi
2.1.1 Arvodesbeslut
Risker
Godtyckliga arvodesnivåer

Kontrollmoment
Kontroll av arvodesnivåer.

Uppföljande kontroll
Kontroll arvoden (nivåer)
Kommentar
Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse.

2.2 Regelverk
2.2.1 Arvodesbeslut
Risker
Felaktig betalare av arvode
Arvodering för fel omfattning

Kontrollmoment
Kontroll av betalare av arvode
Kontroll av att arvode utgår för rätt omfattning

Uppföljande kontroll
Kontroll av arvoden (betalare)
Kommentar
Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse.
Kontroll av arvoden (omfattning)
Kommentar
Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse.

2.2.2 Omprövning av förvaltarskap
Risker
Felaktig begränsning av huvudmannens rättshandlingsförmåga.

Kontrollmoment
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Kontrollmoment
Kontroll av årlig omprövning av förvaltarskap

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

2.3 Verksamhet
2.3.1 Granskning av årsredovisningar, process
Risker
Förbiseende vid granskning.

Kontrollmoment
Kontroll av efterlevnad av upprättad granskningsprocess.

Uppföljande kontroll
Efterlevnad av granskningsprocess
Kommentar
Kontroll i sex akter har genomförts utan avvikelse.

2.3.2 Granskning av årsräkningar, tidsåtgång
Risker
Tid till slutförande av årsredovisningar

Kontrollmoment
Uppföljning antal granskade årsredovisningar.

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

2.3.3 Kontroll av ställföreträdare
Risker
Olämpliga ställföreträdare

Kontrollmoment
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Kontrollmoment
Kontroll av ställföreträdare

Uppföljande kontroll
Ställföreträdares lämplighet.
Kommentar
Kontroll har genomförts i sex akter utan avvikelse.
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3 Slutsats av uppföljning
Utifrån genomförd internkontroll bedöms god ordning föreligga och processer och rutiner åtföljs. Ansvariga
tjänstemän har god kompetens på området och arbetar löpande med att förbättra befintliga rutiner.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 241

Dnr KS.2021.516

Antagande av ny taxekonstruktion för VA
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny
taxekonstruktion för VA-verksamheten i Ale kommun att gälla från och med 1
januari 2022.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-10-07 § 164 föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa en ny taxekonstruktion för VA-verksamheten.
Nu gällade VA-taxa är inte uppdaterad enligt gällande lagstiftning, bland annat
avseende avgifter för dagvatten.
Den nya taxekonstruktionen är baserad på organisationen Svenskt Vattens
normaltaxa.
Taxekonstruktionen ska i sammanhanget förstås tillsammans med tillhörande
ärende avseende själva avgiftsnivåerna i taxan (ärendenummer KS. 2021.515).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-07 § 164
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-09-14
Rapport - VA-taxa Ale kommun, 2021-09-11
Yrkande
Henrik Fogelklou (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
För kännedom

Enhetschef Infrastruktur
Ekonomichef
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Sektorchef samhällsbyggnad
Kontaktcenter
Redovisningsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.516
Datum: 2021-12-01
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Ny taxekonstruktion avseende VA
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxekonstruktion för
VA-verksamheten i Ale kommun att gälla från och med 1 januari 2022.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-10-07 § 164 föreslagit kommunfullmäktige att
fastställa en ny taxekonstruktion för VA-verksamheten. Nu gällade VA-taxa är inte uppdaterad
enligt gällande lagstiftning, bland annat avseende avgifter för dagvatten.
Den nya taxekonstruktionen är baserad på organisationen Svenskt Vattens normaltaxa.
Taxekonstruktionen ska i sammanhanget förstås tillsammans med tillhörande ärende avseende
själva avgiftsnivåerna i taxan, KS. 2021.515.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-12-01
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, 2021-10-07 § 164
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-09-14
Rapport - VA-taxa Ale kommun, 2021-09-11

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:

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen/styrdokument
För kännedom:

Enhetschef Infra
Ekonomichef
Sektorchef samhällsbyggnad
Kontaktcenter
Redovisningsenheten
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-10-07 § 164 föreslagit kommunfullmäktige att
fastställa en ny taxekonstruktion för VA-verksamheten. Nu gällade VA-taxa är inte uppdaterad
enligt gällande lagstiftning, bland annat avseende avgifter för dagvatten.
Den nya taxekonstruktionen bygger på Svenskt Vattens normalförslag för VA-taxa och
kommer att följa standard i branschen.
Ekonomisk bedömning
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
VA-kollektivet ska betala kostnaderna för VA-verksamheten i enlighet med lag om allmänna
vattentjänster. I övrigt hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningens bedömning
Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning av behovet av en ny
taxekonstruktion. VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader och för att uppnå det krävs
att taxan är heltäckande. Dessutom kräver lagen att kostnaderna ska fördelas skäligt och
rättvist inom kollektivet.

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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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

SBN § 164

Dnr SBN.2020.94

Ny taxekonstruktion för VA
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny
taxekonstruktion för VA-verksamheten i Ale kommun.
Den nya taxekonstruktionen ska gälla från och med 1 januari 2022.

Sammanfattning
I detta ärende behandlas och beslutas förslag till ny taxekonstruktion för Ale
kommun 2022. Ale kommuns befintliga VA-taxa har en äldre konstruktion, vilket
innebär att den inte följer
branschpraxis. En viktig del i Ale kommuns gällande VA-taxa som behöver
förändras är att den saknar dagvattenavgifter. Om VA-verksamheten har
kostnader för hantering av dagvatten måste taxan innehålla avgifter för detta för
att den ska uppfylla de lagkrav som finns.
Sveriges VA-organisationers branschorganisation, Svenskt Vatten, har i juni 2021
tagit fram ett normalförslag till kommunal VA-taxa - publikation P 120. Svenskt
Vatten rekommenderar Sveriges kommuner att följa detta normalförslag så långt
det är möjligt. Ale kommuns föreslagna nya taxekonstruktion baseras på Svenskt
Vattens normalförslag P 120 och kommer därmed att följa branschpraxis. I
bifogad "Rapport VA taxa Ale - slutgiltig rev: 2021-09-11 - VA-strategi" finns en
utförlig beskrivning av hela ärendet inklusive konsekvensbeskrivningar.2021-0914
Förslaget till ny taxekonstruktion för Ale kommun 2022 är väl förankrat och
motiverat:
- i enlighet med branschpraxis och gällande lagstiftning
- ur ett medborgarperspektiv att VA-taxan skall vara "skäligt och rättvist"
kostnadsfördelad mellan de avgiftsskyldiga
Detta ärende avser enbart VA-taxans konstruktion och skall särskiljas från ärende
SBN.2021.180 som behandlar förslag till ekonomiskt beslut om höjd VA-taxa
2022.
Beslutet om ny taxekonstruktion kommer dock att hänga ihop med det
ekonomiska beslutet om höjd VA-taxa då ny konstruktion och de ekonomiska
avgiftsparametrarna tillsammans utgör förslag till ny VA-taxa 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Rapport VA-taxa Ale_slutgiltig version 2021-09-11_VA-Strategi

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

Yrkande
Ordförande Henrik Fogelklou (M) gör följande ändringsyrkande:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny
taxekonstruktion för VA-verksamheten i Ale kommun, den nya
taxekonstruktionen gäller från och med 1 januari 2022.
Beslutsgång
Ordförande Henrik Fogelklou (M) ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hans
ändringsyrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom

Ekonomichef
Redovisningsenheten
Kontaktcenter
Plan och Myndighet - Bygg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer:SBN.2020.94
Datum: 2021-09-1421-09-13
Enhetschef INFRA Gunnel Borgström
Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till ny taxekonstruktion för VA
Förslag till beslut
1.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny
taxekonstruktion för VA-verksamheten i Ale kommun.

2.

Den nya taxekonstruktionen skall gälla från 2022-01-01.

Sammanfattning
I detta ärende behandlas och beslutas förslag till ny taxekonstruktion för Ale kommun 2022.
Ale kommuns befintliga VA-taxa har en äldre konstruktion, vilket innebär att den inte följer
branschpraxis. En viktig del i Ale kommuns gällande VA-taxa som behöver förändras är att
den saknar dagvattenavgifter. Om VA-verksamheten har kostnader för hantering av dagvatten
måste taxan innehålla avgifter för detta för att den ska uppfylla de lagkrav som finns.
Sveriges VA-organisationers branschorganisation, Svenskt Vatten, har i juni 2021 tagit fram
ett normalförslag till kommunal VA-taxa - publikation P 120. Svenskt Vatten rekommenderar
Sveriges kommuner att följa detta normalförslag så långt det är möjligt. Ale kommuns
föreslagna nya taxekonstruktion baseras på Svenskt Vattens normalförslag P 120 och kommer
därmed att följa branschpraxis. I bifogad "Rapport VA taxa Ale - slutgiltig rev: 2021-09-11 VA-strategi" finns en utförlig beskrivning av hela ärendet inklusive
konsekvensbeskrivningar.2021-09-14
Förslaget till ny taxekonstruktion för Ale kommun 2022 är väl förankrat och motiverat:
- i enlighet med branschpraxis och gällande lagstiftning
- ur ett medborgarperspektiv att VA-taxan skall vara "skäligt och rättvist" kostnadsfördelad
mellan de avgiftsskyldiga
Detta ärende avser enbart VA-taxans konstruktion och skall särskiljas från ärende
SBN.2021.180 som behandlar förslag till ekonomiskt beslut om höjd VA-taxa 2022.
Beslutet om ny taxekonstruktion kommer dock att hänga ihop med det ekonomiska beslutet
om höjd VA-taxa då ny konstruktion och de ekonomiska avgiftsparametrarna tillsammans
utgör förslag till ny VA-taxa 2022.

Ken Gunnesson

Mattias Mossberg

Tf. Sektorchef Samhällsbyggnad

Verksamhetschef Teknik

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
Rapport VA taxa Ale - slutgiltig rev: 2021-09-11 - VA-strategi

Beslutet skickas till:
Delges:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom:

Ekonomichef
Redovisningsenheten
Kontaktcenter
Plan och Myndighet - Bygg
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Ärendet
Ale kommuns befintliga VA-taxa har en äldre konstruktion, vilket innebär att den inte följer
branschpraxis. En viktig del i Ale kommuns gällande VA-taxa som behöver förändras är att
den saknar dagvattenavgifter. Om VA-verksamheten har kostnader för hantering av dagvatten
måste taxan innehålla avgifter för detta för att den ska uppfylla de lagkrav som finns.
Sveriges VA-organisationers branschorganisation, Svenskt Vatten, har i juni 2021 tagit fram
ett normalförslag till kommunal VA-taxa - publikation P 120. Svenskt Vatten rekommenderar
Sveriges kommuner att följa detta normalförslag så långt det är möjligt. Ale kommuns
föreslagna nya taxekonstruktion baseras på Svenskt Vattens normalförslag P 120 och kommer
därmed att följa branschpraxis.
I bifogad "Rapport VA taxa Ale - slutgiltig rev: 2021-09-11 - VA-strategi" erhålls en utförlig
beskrivning av hela ärendet inklusive konsekvensbeskrivningar.
Detta ärende avser enbart VA-taxans konstruktion och skall särskiljas från ärende
SBN.2021.180 som behandlar förslag till ekonomiskt beslut om höjd VA-taxa 2022. Beslutet
om ny taxekonstruktion kommer dock att hänga ihop med det ekonomiska beslutet om höjd
VA-taxa då ny konstruktion och de ekonomiska avgiftsparametrarna tillsammans utgör förslag
till ny VA-taxa 2022.
Ekonomisk bedömning
Ales nya konstruktion för VA-taxa ska täcka kommande utbyggnad och uppfylla
"Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster"s krav på rättvist och skäligt fördelade
kostnader mellan de avgiftsskyldiga. Ales nya konstruktion för VA-taxa skall också vara
anpassad för att täcka verksamhetens nödvändiga kostnader samt vara uppdelade på fyra
vattentjänster: dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet (dag- och/eller dränvatten från
fastighet) och dagvatten gata (dag- och/eller dränvatten från gator, vägar och allmänna ytor
såsom torg, parker etc.).
Invånarperspektiv
Ur ett medborgarperspektiv så skall kommunens nya taxekonstruktion följa vattentjänstlagens
krav på rättvist och skäligt fördelade kostnader mellan de avgiftsskyldiga samt vara anpassade
för att enbart täcka VA-verksamhetens nödvändiga kostnader.
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Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Ale kommuns föreslagna nya taxekonstruktion följer Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster, också kallad vattentjänstlagen. Vidare baseras Ales föreslagna taxekonstruktion
på Svenskt Vattens normalförslag till kommunal VA-taxa - Publikation 120.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslut om ny taxekonstruktion kommer att koppla till det ekonomiska beslutet om höjd VAtaxa då ny konstruktion och de ekonomiska avgiftsparametrarna tillsammans utgör förslag till
ny VA-taxa 2022. Vid ikraftträdande ersätter förslaget till ny VA-taxa 2022 dagens "VA-taxa Taxa för Ale kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, daterad 2021-01-01.
Den nya taxan ska gälla från 2022-01-01.
Ny VA-taxa skall översändas till KS i enlighet med reglemente för Ale Kommuns
styrdokument. Den nya VA-taxan skall även läggas ut på Ale kommuns hemsida.
Infra-enheten ombesörjer denna handläggning.
Förvaltningens bedömning
Ale kommuns befintliga VA-taxa har en äldre konstruktion, vilket innebär att den inte följer
branschpraxis. En viktig del i Ale kommuns gällande VA-taxa som behöver förändras är att
den saknar dagvattenavgifter. Om VA-verksamheten har kostnader för hantering av dagvatten
måste taxan innehålla avgifter för detta för att den ska uppfylla de lagkrav som finns.
Sveriges VA-organisationers branschorganisation, Svenskt Vatten, har i juni 2021 tagit fram
ett normalförslag till kommunal VA-taxa - publikation P 120. Svenskt Vatten rekommenderar
Sveriges kommuner att följa detta normalförslag så långt det är möjligt. Ale kommuns
föreslagna nya taxekonstruktion baseras på Svenskt vattens normalförslag P 120 och kommer
därmed att följa branschpraxis.
Förslaget till ny taxekonstruktion för Ale kommun 2022 är väl förankrat och motiverat:
- i enlighet med branschpraxis och gällande lagstiftning
- ur ett medborgarperspektiv VA-taxan skall vara "skäligt och rättvist" kostnadsfördelad
mellan de avgiftsskyldiga
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1. Inledning

Ale kommun ligger strax norr om Göteborg och är med sina fem pendeltågstationer och
närheten till E45 en expansiv kommun. Det sker en hel del utbyggnad av bostäder liksom
verksamheter inom kommunen, och störst fokus ligger i dagsläget på att förtäta i de
olika tätorter som har pendeltågstationer. I dagsläget har kommunen drygt 30 000
invånare.
Ale kommun köper dricksvatten från både Kungälv och Göteborg. Spillvatten från
kommunens norra delar renas i kommunens egna avloppsreningsverk i Älvängen, medan
spillvattnet från kommunens mellersta och södra delar leds till Ryaverket i Göteborg.
Ale kommuns VA-taxa har en äldre konstruktion, vilket innebär att den inte följer
bransch-praxis.
Svenskt
Vatten,
som
är
Sveriges
VA-organisationers
branschorganisation, tar fram ett så kallat basförslag till VA-taxa som kommunerna
rekommenderas följa så långt det är möjligt, och det har varit ett av målen med detta
uppdrag. En viktig del i Ale kommuns gällande VA-taxa som behöver förändras är att
den saknar dagvattenavgifter. Om verksamheten har kostnader för hantering av
dagvatten måste taxan innehålla avgifter för detta för att den ska uppfylla de lagkrav
som finns.

Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att beskriva det VA-taxeprojekt som VA Strategi har
genomfört tillsammans med Ale kommuns VA-enhet. Projektets mål har varit ett nytt
förslag till konstruktion av VA-taxa och nya avgiftsnivåer för anläggnings- och
bruknings-taxan. Den nya taxekonstruktionen ska följa branschpraxis, det vill säga
Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Detta förslag har utretts och gjorts om och
beräknas vara helt klart och tillgängligt sommaren 2021, vilket innebär att Ale kommun
kan besluta om ny taxa först när basförslaget är helt klart och publicerat.
Anläggningsavgifterna
ska
täcka
kommande
utbyggnad
och
uppfylla
vattentjänstlagens1 krav på rättvist och skäligt fördelade kostnader mellan de
avgiftsskyldiga. Bruknings-avgifterna ska vara anpassade för att täcka verksamhetens
nödvändiga kostnader och ska vara uppdelade på fyra vattentjänster: dricksvatten,

1

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster också kallad vattentjänstlagen.
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spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Denna rapport beskriver VA Strategis uppdrag att ta fram ett förslag till ny VA-taxa i
Ale kommun. Rapporten beskriver hela projektet, vilket innebär förslag till nya
anläggnings- och brukningsavgifter liksom den nya taxekonstruktionen. Svenskt
Vattens basförslag ligger till grund för den föreslagna taxekonstruktionen och beskrivs
i de inledande delarna av rapporten. Utöver tekniska och ekonomiska förutsättningar
beskrivs i de inledande kapitlen även vissa juridiska förutsättningar genom
vattentjänstlagens bestämmelser.
Vattentjänsterna förkortas enligt följande i denna rapport:
•
•
•
•

V: dricksvatten (även bara kallat vatten)
S: spillvatten
Df: dag- och/eller dränvatten från fastighet
Dg: dag- och/eller dränvatten från gator, vägar och allmänna ytor såsom torg,
parker etc.

Rapport slutgiltig 11/9-21

Rapportens innehåll

7

2. Vattentjänstlagen
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, är den lag
som reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet med
fastighetsägare inom VA-kollektivet. Nedan följer utdrag ur lagstiftningen inom
områden som är viktiga för taxearbetet.

Det är i 6 § som kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster regleras på
följande sätt:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så
länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän vaanläggning.
Kommunen är alltså skyldig att inrätta verksamhetsområde och ordna med
vattentjänster för en viss bebyggelse, blivande eller befintlig, om det finns ett behov
och behovet behöver tillgodoses i ett större sammanhang. Dessa två krav ska vara
uppfyllda samtidigt för att kommunen ska vara skyldig att ordna med vattentjänster och
inrätta verksamhetsområde. Behovet bestäms oftast utifrån olika utredningar om
markförhållanden, recipienters känslighet och andra sanitära förhållanden.
Begreppet "större sammanhang" har i propositionen till vattentjänstlagen beskrivits som
ett område med ca 20–30 närliggande fastigheter (prop. 2005/06:78 s 42). Detta
begrepp har senare preciserats i domstolsavgöranden. Som exempel kunde ett område
med 10 fastigheter anses ingå i samma större sammanhang som ett annat
verksamhetsområde när avståndet till området var mindre än en kilometer. Det har även
avgjorts att ca 10 fastigheter kan vara ett tillräckligt antal fastigheter för att omfattas
av begreppet större sammanhang om det behöver ordnas med vattentjänster för
miljöns skull (MÖD M 4062-09 och MÖD M 7788-09). I detta fall handlade det om en
musselart som var rödlistad och därför extra känslig och skyddsvärd, vilket ansågs
utgöra ett tillräckligt starkt miljöskäl. Detta innebär att det kan finnas undantag till
grundprincipen att ett större sammanhang är 20–30 fastigheter som ligger samlat.
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Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket en eller flera
vattentjänster ordnas. Eftersom behovet av de fyra olika vattentjänsterna (V, S, Df, Dg)
kan se olika ut i olika områden brukar verksamhetsområdets innehåll variera. I vissa
områden kan kommunen ha beslutat om verksamhetsområde för till exempel dricksoch spillvatten, och i andra områden ingår även dagvattentjänsterna. Det är viktigt att
beslutsunderlagen och dokumentationen kring verksamhetsområden är tydliga.
Ingående fastigheter bör listas med namn och nummer som ett komplement till kartan.
Eftersom beslutet är tvingade är det viktigt att det tydligt framgår vilka fastigheter som
omfattas av beslutet och om det är hela eller delar av fastigheten som ingår. Samma
sak gäller allmän plats-mark. Det är också viktigt att det framgår vilken eller vilka
vattentjänster verksamhetsområdet innefattar. I de fall verksamhetsområdet finns
sedan en lång tid tillbaka kan benämningen "avlopp" (A) finnas. I vattentjänstlagen finns
en definition av begreppet, vilken innebär att tre vattentjänster ingår juridiskt när
begreppet används - spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Vattentjänstlagens tillämpningsområde
I Ale kommun innebär de topografiska förutsättningarna att bebyggelsen i många
områden ligger i sluttningar. Ovan bebyggelsen finns skog eller naturmark, och vatten
från denna mark rinner ner mot bebyggelsen. För att skydda bebyggelsen har det i vissa
fall anlagts avskärande diken.
Den allmänna VA-anläggningen ska ordnas för att uppfylla kommunens skyldigheter
enligt vattentjänstlagens bestämmelser. I skyldigheten ligger till exempel att ordna en
allmän anläggning för de vattentjänster som verksamhetsområdesbeslutet innehåller.
Om kommunen har verksamhetsområde för avlopp, eller för dagvatten specifikt, ska
den allmänna VA-anläggningen leda bort dag- och dränvatten från bebyggelsen (samt
spillvatten om verksamhetsområdet är för avlopp). Ett verksamhetsområde är, som
ovan nämnts, ett geografiskt avgränsat område. Det är inom detta område som
vattentjänst-lagen, VA-taxa och ABVA2 gäller, och som det ska finnas en allmän VAanläggning. Kommunen ska ta beslut om verksamhetsområde när villkoren i 6 § (se
ovan) är uppfyllda. Ett område utan bebyggelse, till exempel ett skogsområde, bör inte
omfattas av ett verksamhetsområde. Saknas bebyggelse eller planer på bebyggelse
saknas även behovet av allmänna vattentjänster. Om ett naturmarksområde ligger mitt
i ett verksamhetsområde och bebyggelseområde kan bedömningen bli svårare. I vissa
fall kanske marken ur användningssynpunkt kan bedömas som allmän platsmark, och då
2

ABVA (allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen) är en
föreskrift som beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun.
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kan ett behov av dagvattenavledning finnas. Om ett skogs- eller naturmarksområde
ligger i utkanten av en bebyggelse är det dock mycket mer tveksamt om det ska
omfattas av verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet bör följa bebyggelsens och
fastigheternas yttre gräns. I Bild 1 nedan ses ett typiskt exempel på hur det kan se ut i
Ale
Ale kommun, det vill säga mycket skog som angränsar i ytterkant av bebyggelsen. Här
bör verksamhetsområdet följa bebyggelsen och inte omfatta skogs-/naturmarken.
Ale – Google Maps
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Bild 1: Exempel på skogsmark och bebyggelse i Ale kommun.
Bilder ©2020 CNES / Airbus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Technologies, Kartdata ©2020

50 m

Om det krävs ett avskärande dike i bebyggelsens ytterkant för att skydda mot vatten
som kommer från skogsområdet ligger det utanför vattentjänstlagens
avgränsningsområde. Det är inte huvudmannens skyldighet att ordna en anläggning
som skyddar fastigheterna mot vatten som kommer från angränsande fastigheter.
Vattentjänster, till exempel dag-vattentjänster, tillhandahålls genom en
förbindelsepunkt3 till varje fastighet. Fastighetsägaren svarar för att samla ihop dagoch dränvattnet på fastigheten och leda det till förbindelsepunkten, och huvudmannen
leder det sedan vidare mot recipient med den allmänna anläggningen.
Förbindelsepunkten utgör en viktig ansvarsgräns: huvudmannen är ansvarig på ena
sidan av förbindelsepunkten (den allmänna delen) och fastighetsägaren är ansvarig på
andra sidan (se Bild 2).

https://www.google.com/maps/place/Ale/@57.9477837,12.1258162,485m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46455b35d1bbe875:0x40fbc74c54529785!8m2!3d57.988605!4d12.2344546

3

1/3

En annan teknisk lösning än en förbindelsepunkt i form av en rörledning är möjlig om
huvudmannen byggt ett sådant system för att ta emot och leda bort dag- och dränvatten från
fastigheterna i ett område.

10

Fastighetsägaren samlar ihop dagoch dränvatten på fastigheten och
leder till förbindelsepunkten.

Huvudmannen tar emot dag- och
dränvatten i förbindelsepunkten och
leder bort det mot recipient eller
rening.

Bild 2: Illustration av förbindelsepunkten och ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och huvudman.

Skyldighet att betala avgifter
Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala avgifter för de
vattentjänster som området omfattar. Detta krav innebär att fastighetsägarens egen
åsikt inte får tas i beaktande när huvudmannen ska fakturera anläggnings- och
bruknings-avgifter. Avgiftsskyldigheten är tvingande om inte fastighetsägaren kan visa
att den själv kan lösa sitt behov av vattentjänster bättre på egen hand. Följande står i
24 § 1 st:
En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten
1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och
behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Obebyggda fastigheter

Enligt vattentjänstlagen inträder avgiftsskyldighet när förbindelsepunkt är upprättad
och förmedlad. Även obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område för
bebyggelse är avgiftsskyldiga så snart förbindelsepunkt upprättats, oavsett om
fastighetsägaren är privat eller kommunal. Om avgift inte tas ut vid förmedlandet eller
om huvudmannen väntar med att förmedla förbindelsepunkten innebär det att
kostnaderna för nya anslutningar belastar andra fastigheter.
Allmän platsmarkhållare

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska betala
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Förbindelsepunkt = ansvarsgräns

11

•

den allmänna platsmarken finns inom verksamhetsområdet

•

om det finns en anläggning som leder bort dag- och dränvatten från den
allmänna platsmarken

Båda punkter ovan behöver vara uppfyllda för att avgiftsskyldigheten ska gälla. Exempel
på allmän platsmarkhållare är Trafikverket, kommunens gatu- och parkförvaltning samt
väg- och samfällighetsföreningar.

Finansiering av VA-verksamhetens kostnader
VA-verksamhetens kostnader kan finansieras på två sätt, antingen via avgifter eller
genom skattefinansiering. Om finansieringen sker helt via avgifter innebär det att
endast de som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen finansierar kostnaderna.
Om finansieringen delvis sker genom skattefinansiering innebär det att skattekollektivet,
det vill säga även de som inte är anslutna till den allmänna VA-anläggningen, finansierar
del av kostnaderna. Det allra flesta svenska kommuner har idag full avgiftsfinansiering.
Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamheten endast belastas med kostnader som är
direkt knutna till att ordna och driva den allmänna anläggningen – så kallade nödvändiga
kostnader. Verksamheten måste arbeta utifrån självkostnadsprincipen, vilken innebär
att kostnader för andra kommunala angelägenheter än att driva den allmänna VAanläggningen aldrig får belasta VA-kollektivet.
Nödvändiga kostnader

Huvudmannen måste i sitt arbete avgöra vad som är så kallade nödvändiga kostnader
för verksamheten. Icke-nödvändiga kostnader måste finansieras på annat sätt än med
VA-avgifter.
De nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen
fördelas mellan de avgiftsskyldiga via VA-taxan. Om intäkterna i verksamheten är högre
än kostnaderna betyder det att avgifterna är högre än vad de nödvändiga kostnaderna
kräver - ett överuttag av avgifter har då gjorts från VA-abonnenterna. Om kostnaderna
istället är högre än intäkterna har inte avgifterna finansierat de nödvändiga kostnaderna
fullt ut och verksamheten har genererat ett underskott.
Tillfälliga överuttag och underskott bör enligt propositionen till vattentjänstlagen
återföras/kompenseras till VA-kollektivet inom de närmaste tre åren – den så kallade
3-årsregeln.
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avgifter till huvudmannen om:
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Följande står att läsa i propositionen4 (s. 87) till vattentjänstlagen angående överuttag
och upparbetade underskott:

Den sista meningen i stycket ovan innebär att det inte är tillåtet att hämta tillbaka ett
för gammalt (läs tre år) upparbetat underskott genom att höja avgifterna. Med annat
sätt menas här skattefinansiering. Kommunen måste alltså skjuta till skattemedel till VAverksamheten om den gått med underskott för lång tid. Det krävs inga kommunala
beslut för detta.

Fördelningsprinciper
I de flesta fall är huvudmannens kostnader för att driva och underhålla VA-anläggningen
till största del fasta. En mindre del, normalt cirka 10–20 % av total kostnad, motsvarar
en rörlig del – kostnader som påverkas av hur mycket vatten som förbrukas i VAkollektivet. Skulle avgifterna i taxan följa samma fördelning skulle det innebära fasta
avgifter som genererar 80 % av intäkterna och ett kubikmeterpris (en rörlig avgift)
anpassat för att generera 20 % av intäkterna.
Många kommuner vill ge fastighetsägarna en viss möjlighet att påverka sin avgift och
uppmuntra till resurshushållning, det vill säga att inte slösa på dricksvattenresursen.
Därför höjs ibland kubikmeterpriset, vilket innebär att fördelningen förskjuts mot en
större andel rörliga intäkter. Det innebär i sin tur att huvudmannens ekonomi påverkas
mer vid ett förändrat beteende bland fastigheterna, det vill säga om de sparar vatten
eller förbrukar mer än normalt. Eftersom huvudmannen måste planera verksamheten
och dess ekonomiska resultat enligt strikta regler i vattentjänstlagen är det viktigt att
hitta en fördelning mellan fasta och rörliga intäkter som fungerar över tid och som
innebär stabilitet. Vattentjänstlagen ställer inte krav på hur fördelningen görs mellan
fasta och rörliga intäkter, men verksamheten ska sträva mot att de totala kostnaderna
och intäkterna följs åt över tid.
Det finns däremot reglerat i vattentjänstlagen hur kostnader kopplade till specifika
vattentjänster ska fördelas. Det står uttryckligen i vattentjänstlagen att
dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare (Dg APH) inte får överstiga kostnaden
4

Prop. 2005/06:78
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Enligt VA-nämndens uttalande bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom
tre år genom exempelvis en taxejustering. En något längre tid godtas om huvudmannen
har antagit en plan som visar hur utjämningen skall ske. I den mån ett underskott inte
kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, anses VA-verksamheten
finansieras på annat sätt än genom avgifter.
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•

dricksvattenkunderna belastas med avgifter som täcker kostnader kopplade till
dricksvattenhantering,

•

spillvattenkunderna betalar avgifter som bygger på kostnader för spillvattenhanteringen, och

•

dagvattenkunderna betalar vad det kostar att hantera dagvattenanläggningen.

För huvudmannen innebär det att verksamhetens kostnader måste redovisas uppdelade
på dricks-, spill- och dagvatten.
Fördelning av vattentjänsten dagvatten gata (Dg)

De kostnader som huvudmannen har för att leda bort dag- och dränvatten från vägar,
gator och annan allmän platsmark ska delas mellan fastighetsägare och den som ställer
i ordning och underhåller allmän platsmark. Exempel på allmän platsmarkhållare är
Trafikverket, kommunen och i vissa fall samfällda vägar. Kostnaderna ska enligt vattentjänstlagen fördelas enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna
platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten (31 § LAV).
För att hitta denna fördelning använder VA Strategi följande resonemang:
När nyttan av dagvattenavledningen för en väg eller yta överstiger områdets behov ska
den ur avgiftssynpunkt betraktas som allmän platsmark. Är det tvärt om, att nyttan inte
överstiger områdets behov, är det fastighetsägarna som får bekosta denna del.
Förenklat kan sägas att:
•

dagvattenavledning från huvudvägar (allmän nytta, används av många i
kommunen) bekostas av allmän platsmarkhållare

•

dagvattenavledning från lokalgator (lokal nytta, används främst inom till
exempel ett bostadsområde av de som bor i området) bekostas av
fastighetsägarna

Avgifter
VA-taxan består av två huvudtyper av avgifter: anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnader för
att förse fastigheten med allmänt VA och ska inte vara större än fastighetens andel i
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för att hantera dag-vatten från allmän platsmark. Denna vattentjänst måste därför
separeras och räknas fram för sig. Samma princip bör dock gälla för samtliga
vattentjänster – varje vattentjänsts kostnad bör bära sig själv räknat på hela VAkollektivet. Fördelningsarbetet ska därför sträva efter att:
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den allmänna anläggningen. Brukningsavgiften ska täcka löpande kostnader som drift
och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader.
Bruknings-avgifterna bör inte täcka kostnader för utbyggnad av den allmänna
anläggningen eftersom de som redan är anslutna då blir belastade med kostnader som
enskilda fastighetsägare ska betala.

Följande står i 31 § 1 st:
Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga enligt
vad som är skäligt och rättvist.
Att kostnaderna ska fördelas mellan användarna efter skälig och rättvis grund är ett
uttryck för en slags likabehandlingsprincip vid avgiftsuttaget. Likabehandlingsprincipen
uttrycks också som den "sociala likabehandlingsprincipen", och den är en mycket viktig
grund i vattentjänstlagen. Frågan om likabehandlingsprincipen och VA-nyttan togs upp
på 80-talet i Högsta domstolen (HD). När en fråga prövats i HD får den status som
prejudikat, vilket innebär att den blir vägledande för lägre instanser. Domstolen uttryckte
att:
VA-avgifterna i princip ska bestämmas med hänsyn till den huvudsakliga nytta som varje
enskild fastighet har av den allmänna VA-anläggningen och med bortseende från
huvud-mannens individuella kostnader för fastigheten i fråga.
Det är alltså från en prövning av VA-lagstiftningen som begreppet nytta kommer. Innebörden av nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen är att två likadana
fastigheter med samma behov av vattentjänster ska betala samma avgift, oavsett var
fastigheterna är belägna geografiskt.
För att en VA-taxa ska vara fördelad på ett rättvist och skäligt sätt enligt
vattentjänstlagens principer behöver den bestå av både ”kostnadsparametrar” som är
relaterade till faktiska kostnader, och av ”nyttoparametrar” som baseras på den nytta
fastigheten får av den allmänna anläggningen. I nästa kapitel beskrivs VA-taxans olika
delar och principer.
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Arbetet med att ta fram en VA-taxa handlar om att fördela VA-verksamhetens
kostnader mellan de avgiftsskyldiga enligt vattentjänstlagens krav.
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3. Taxekonstruktion

Ale kommun har beslutat att förändra gällande taxa så att den följer Svenskt Vattens
nya basförslag. Då förslaget än så länge är under remiss kan det inte åberopas förrän
det antagits. Det nya basförslaget är förändrat dels språkmässigt, dels i strukturen för
att förenkla för läsaren. Konstruktionsmässigt har vissa förändringar gjorts, till exempel
i delen brukningsavgifter gällande dagvattenavgiften. Dagvattendelen har fått en egen
avgiftsparameter och denna avgiftsparameter har räknats fram för Ale kommun.

Svenskt Vattens basförslag
I detta kapitel beskrivs grunderna i Svenskt Vattens taxeförslag. Eftersom Ale kommun
avser följa detta förslag gäller beskrivningen också för detta uppdrag. De förändringar
som kommer att införas i de nya taxeföreskrifterna hanteras inte i denna rapport då det
nya förslaget ännu inte får åberopas. I grunden kommer Svenskt Vattens förslag dock
att vara sig likt, varför de delar som beskrivs nedan är relevanta oavsett.
Fastighetskategorier

I taxeföreskrifterna är fastigheter uppdelade i olika kategorier. Detta för att olika typer
av fastigheter bör avgiftsbeläggas på olika sätt så att fördelningen blir rättvis och skälig
i enlighet med lagstiftningen. Svenskt Vattens basförslag innehåller följande fastighetskategorier:

Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på byggnader där
lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, och som därmed jämställs med
bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, förvaltning,
utställnings-lokaler, restauranger, industri, sjukvård, stormarknader och sporthallar.

Annan fastighet: Fastighet som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet och som
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen för annan fastighet
är beroende av tomtytan och inte lokalytan. Exempel på annan fastighet kan vara
hamnar, återvinningscentraler och bensinstationer. Huvudprincipen för att kunna
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Svenskt Vatten, tar fram förslag till författningstext, det vill säga hur VA-taxans
regeltext kan utformas. Det senaste förslaget är från 2009 och bygger på lagstiftning
samt ett antal prejudicerande domar. Under 2018 och 2019 gjorde Svenskt Vatten en
utredning av gällande basförslag som kommer att resultera i ett nytt taxeförslag. Detta
nya basförslag beräknas vara helt klart sommaren 2021.
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kategorisera en fastighet som annan fastighet är att verksamheten främst bedrivs
utomhus – ju större tomtyta, desto mer kan verksamheten utökas. Det kan finnas
byggnader på en fastighet kategoriserad som annan fastighet, men byggnaderna är då
relativt små och motsvarar inte fastighetens VA-nytta, och blir därför inte ett rättvist
mått i VA-taxan.

Obebyggd fastighet: Fastighet som ännu inte bebyggts, men som enligt detaljplan är
Allmän platsmark: Allmän plats enligt detaljplan men också väg eller mark som motsvarar
allmän plats i detaljplan.
Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten får tillgång till
den allmänna VA-anläggningen. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för att
bygga ut anläggningen och förse fastigheterna med allmänt VA. Svenskt Vatten har i
sitt basförslag fyra olika avgiftsparametrar som tillsammans utgör anläggningsavgiften
för fastighetskategorin. En villafastighet debiteras servisavgift, förbindelsepunktsavgift,
tomtyteavgift och lägenhetsavgift när den ansluts till den allmänna anläggningen.
Allmän platsmarkhållare har en egen avgiftsparameter. Nedan följer en beskrivning av
varje parameter.

Servisavgift: Servisavgiften ska spegla kommunens genomsnittliga kostnad för att
ordna en till tre servisledningar. Den är en så kallad kostnadsparameter. Avgiften är
uppdelad per ledning, med ett pris för en ledning, ett annat högre pris för två ledningar,
och ett ytterligare högre pris för tre ledningar. Kostnaden för att lägga ledningar i mark
består till största del av schaktkostnad, där antalet ledningar eller vilken sorts ledning är
av mindre vikt. Därför är avgiften för att få en servis så hög som 70% av full avgift i
Svenskt Vattens basförslag.

Förbindelsepunktsavgift: Denna avgift ska fördela kostnader utifrån fastighetens nytta
– den är en så kallad nyttoparameter. Förbindelsepunktsavgiften ska spegla nyttan av
att fastigheten får tillgång till allmänt VA och fungerar därför som en slags
inträdesbiljett.

Tomtyteavgift: Tomtyteavgiften är en avgift som i första hand ska spegla kostnaden
huvudmannen har för att dra ledningar till och förbi fastigheter, alltså kostnaderna för
distributionsnätet i nya områden. Den ger också ett visst mått på fastighetens nytta
genom att en stor tomt ger större möjlighet att nyttja ytan för bebyggelse. Avgiften är
dock främst en kostnadsparameter, och utgångspunkten är att ju större fastigheten är
till ytan, desto större blir kostnaderna för huvudmannen att dra ledningar förbi
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avsedd för bebyggelse.
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fastigheten. I ett radhusområde där fastigheterna är små och ligger tätt kommer antalet
meter ledning per fastighet vara mindre än i ett område med stora fastigheter. Det är
denna generella kostnadsskillnad som ska speglas genom tomtyteavgiften.
Tomtyteavgiften skapar ofta diskussioner och kan vara svår att förklara för
fastighetsägare. När kommunen fördelar kostnader rättvist och skäligt är rättvisan och
skäligheten på en kollektiv nivå. Det innebär inte att det blir individuell rättvisa.
lägenheter anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången
till VA. Ju fler lägenheter en fastighet har, desto större nytta har fastigheten av den
allmänna VA-anläggningen. För fastigheter där byggnaderna används för annat än
bostäder omvandlas byggnadernas storlek till lägenhetsavgifter. I Svenskt Vattens
basförslag används brutto-area (BTA) för att omvandla till lägenhetsekvivalenter, och
vanligt förekommande är att 150 m2 motsvarar en lägenhet.

Avgift för allmän platsmarkhållare: Avgiften för allmän platsmarkhållaren är i Svenskt
Vattens basförslag en ytbaserad avgift. Den föreslås tas ut som en avgift per m2.
Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift och underhåll av den
allmänna anläggningen. Svenskt Vatten gällande basförslag är uppbyggt med ett antal
avgifts-parametrar som tillsammans ska skapa en rättvis och skälig fördelning. Det nya
förslaget kommer att innehålla en ytterligare avgiftsparameter – en specifik
dagvattenavgift. Nedan följer en beskrivning av varje parameter.

Fast årlig avgift (grundavgift): Den fasta årliga avgiften är densamma för alla fastighetskategorier förutom allmän platsmarkhållare. Avgiften kan ses som en grundavgift, och
grundprincipen är att varje fastighet betalar varsin grundavgift/fast årlig avgift. Om en
fastighet har fått fler serviser och mätpunkter kan huvudmannen i taxeföreskriften
lägga till att ytterligare grundavgift utgår för fastigheten.

Lägenhetsavgift: Lägenhetsavgiften är precis som i anläggningsavgiften kopplad till
nyttan av den allmänna anläggningen. Fastigheter som tillhör bostadskategorin, eller
därmed jämställda fastigheter, betalar avgift beroende på hur många lägenheter eller
hur stor verksamhetsyta som finns. Svenskt Vattens förslag föreslår BTA för att
omvandla verksamhetsyta/lokalyta till lägenhetsavgifter.

Tomtyteavgift för annan fastighet: För annan fastighet bedöms nyttan av den allmänna
anläggningen vara kopplad till ytan på fastigheten istället för de eventuella byggnaderna
på fastigheten. Av den anledningen är nyttoavgiften för annan fastighet en
tomtyteavgift. Denna tomtyteavgift ska inte förväxlas med tomtyteavgiften i
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Lägenhetsavgift: Lägenhetsavgiften är en utpräglad nyttoparameter. Antalet
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anläggningstaxan.

Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är tänkt att vara kopplad till VA-huvudmannens rörliga
kostnader för vattenproduktion och spillvattenrening. Den ger också möjlighet för
fastighetsägaren att påverka sin avgift. Den rörliga avgiften beräknas med hjälp av
vattenmätare som huvudmannen placerar på varje fastighet.

Avgift för allmän platsmarkhållare: Avgiften är både nytto- och kostnadsbaserad och
Dagvattenavgift (eventuell ny avgiftsparameter): I Svenskt Vattens nya förslag till taxekonstruktion finns en ny avgiftsparameter – en dagvattenavgift som tas ut per m2
tomtyta. Avgiften ska i första hand spegla fastighetens nytta av att vara ansluten till
den allmänna dagvattenanläggningen, men också kostnaden fastigheten orsakar.

Ale kommuns gällande taxekonstruktion
Gällande taxekonstruktion i Ale kommun skiljer sig mot Svenskt Vattens basförslag i
flera avseenden – det är två mycket olika taxekonstruktioner sett till utformningen med
avgifts-parametrar, formuleringar och själva grunden i de olika vattentjänsterna. Idag
finns det till exempel ingen dagvattenavgift i Ale kommuns taxa. I och med att det finns
kostnader för hantering av en dagvattenanläggning är det en nödvändighet att införa
dagvatten-avgifter – det är ett lagkrav.
När Ale kommun förändrar taxekonstruktionen kommer det få konsekvenser för
anslutna fastigheter som betalar brukningsavgifter idag. Vissa fastigheter kommer få
betala högre avgifter, andra lägre. Dessa konsekvenser uppstår främst på grund av den
förändrade taxekonstruktionen, vilket innebär att även om huvudmannen bibehåller
samma totala intäktsnivå, uppstår konsekvenser för den enskilde fastighetsägaren.
Även anläggnings-avgiften förändras, men här handlar det om en engångsavgift, vilket
inte påverkar samma personer. Konsekvenserna beskrivs mer ingående i kommande
kapitel där de föreslagna anläggnings- och brukningsavgifterna presenteras och
förklaras.
Ale kommun kommer, som tidigare nämnts, införa Svenskt Vattens basförslag som ny
taxekonstruktion. Några mindre förändringar mot detta basförslag kommer dock göras,
och dessa förändringar beskrivs nedan.
För fastighetsindelningen införs kategorin småhusfastighet. En småhusfastighet är en
fastighet med en eller två bostäder (lägenheter). Den kommer att användas i brukningsavgifterna där dagvattenavgiften för småhus kommer vara schablonbaserad (till skillnad
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tas ut som en avgift per m2 av allmän platsmarkhållare.
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från de andra fastighetskategorierna), och behöver därför särskiljas från andra typer av
bostadshus.

Till begreppet bostadsenhet har det i Ales taxa lagts till en bestämmelse för hur antal
bostadsenheter beräknas för byggnader som till största del används som lagerbyggnad.
Tanken är att en lagerbyggnad inte har samma VA-nytta per m2 som en byggnad där
ytan används som exempelvis kontor, handel eller skola. I Ales VA-taxa kommer därför
en bostadsenhet räknas per 200 m2 istället för per 150 m2 i de fall byggnader främst
används för lagerverksamhet.
En ytterligare bestämmelse för bostadsenheten införs i Ales taxa som också denna
skiljer sig mot Svenskt Vattens gällande basförslag. Byggnader som innehåller
studentrum, äldreboende eller andra typer av boenden med delat kök eller liknande kan
bedömas ha en lägre VA-nytta jämfört med annan bostadsbebyggelse. Utrymmen som
huvudmannen bedömer ligger inom denna beskrivning får i taxeförslaget räknas enligt
principen att varje bostadsenhet beräknas som en halv bostadsenhet.
Slutligen införs en fastighetskategori för campingar – campingfastighet. Den införs för
att förtydliga avgiftsuttaget för just campingfastigheter.
Dagvattenavgiften i Ales taxeförslag kommer vara en ytbaserad avgift, vilket innebär
att det är fastighetens storlek som är avgörande för hur stor dagvattenavgift
fastigheten ska betala. Denna konstruktion för brukningsavgiften skiljer sig från Svenskt
Vattens gällande taxeförslag där dagvattenavgift tas ut som en del av lägenhetsavgiften. Dock kommer det nya basförslaget innehålla just en ytbaserad dagvattenavgift.
De begrepp och justeringar som beskrivs ovan är avsteg från Svenskt Vattens gällande
basförslag. Det innebär att de inte är juridiskt prövade på samma sätt som övriga delar
i föreslagen taxa, vilka helt följer basförslaget. Taxekonstruktionen har tagits fram i
samarbete med Ale kommun och bedömningen är att de avsteg som gjorts motsvarar
ett behov av förfinad fördelning som finns i Ale kommun. Det finns viss juridiskt praxis
gällande uttag av lägenhetsavgift för byggnader som används för lager och även för
byggnader som används för studentboende, dock främst från lägre instanser. Samma
sak gäller den dagvattenavgift som införs i Ale kommuns taxa. VA Strategis bedömning
är att detta sätt att fördela verksamhetens kostnader lever upp till vattentjänstlagens
krav på rättvis och skälig fördelning.
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I Svenskt Vattens basförslag används begreppet lägenhet. Då detta ordval ofta skapar
diskussioner med fastighetsägare till villor och andra typer av byggnader där det inte
finns några verkliga lägenheter, föreslås ordet bostadsenhet användas i Ale kommuns
taxa.
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4. Anläggningsavgifter
Ale kommuns anläggningsavgifter är, precis som Svenskt Vattens basförslag, uppdelade
i fyra olika avgiftsparametrar. Dock skiljer sig flera av parametrarna åt i olika avseenden.
Att avgifterna har olika uppbyggnad och syfte får stora konsekvenser och är en mycket
viktig nyckel till förståelse för vilken effekt den föreslagna anläggningstaxan får i olika
situationer. Här förklaras skillnader mellan taxekonstruktionerna per avgiftsparameter:

Denna avgift skiljer sig mot basförslaget för att den tas ut per byggnad istället för per
fastighet. Den skiljer sig även för att det inte sker någon reduktion av avgiften om
fastigheten inte förses med alla vattentjänster, exempelvis om fastigheten endast
förses med en spillvattenservis. Fastighetsägaren får fortfarande betala lika mycket
som en som får dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenservis.
B) En avgift avseende varje uppsättning servisledningar (servisavgift)
Denna avgift är uppbyggd på samma sätt som i Svenskt Vattens basförslag till taxa,
även gällande reduktioner.
C) En avgift per lägenhet (lägenhetsavgift)
I Ales taxa reduceras lägenhetsavgiften för fastigheter med fler än tre lägenheter.
Lägenhetsavgiften för lägenhet nummer fyra och uppåt är endast ca en tredjedel av
vad den är för de första tre lägenheterna. I basförslaget görs ingen reduktion när antalet
lägenheter blir fler. Syftet med lägenhetsavgiften är att den ska fördela nyttan, och
nyttan minskar inte när antalet bostadsenheter ökar.
D) En avgift för dagvattentjänster per m2 tomtyta (tomtyteavgift)
I Ales taxa finns en dagvattenavgift som ökar och minskar med tomtens storlek. Även i
basförslaget finns en tomtyteavgift, men den är kopplad till samtliga vattentjänster, det
vill säga även dricks- och spillvatten. Vidare reduceras dagvattenavgiften i Ales taxa på
olika sätt för större tomter. Basförslaget har en tomtytebegränsningsregel som innebär
att det finns ett tak för hur stor tomtyta som debiteras för varje fastighet, men upp till
taket debiteras samma avgift per m2.
I Tabell 1 redovisas Ales gällande anläggningstaxa 2021, och i Tabell 2–5 finns
information om de reduktionsregler som används i samma taxa.

Rapport slutgiltig 11/9-21

A) En avgift för andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad (förbindelsepunktsavgift)
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Tabell 1: Gällande anläggningsavgifter i Ale kommun 2021.
a)
b)

c)

d)

Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad
En avgift avseende varje uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten samt dagoch dränvatten
En avgift för var och en av lägenheterna nr 1 till och
med nr 3
En avgift för varje därpå följande lägenhet från och
med nr 4.
Dagvatten kr/m2

Inkl. moms

31 828 kr

39 785 kr

71 080 kr

88 850 kr

24 400 kr

30 500 kr

8 488 kr

10 610 kr

42,00 kr

53,00 kr

Tabell 2: Denna avgift reduceras inte i Ale kommuns gällande taxa. Full avgift utgår oavsett om
en eller flera vattentjänster ansluts.

Andel av full avgift som debiteras

VSD

VS

V/S/D

Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad

100%

100%

100%

Tabell 3: Reduktionsregler för servisavgiften i Ale kommuns gällande taxa 2021.
Servisavgift*
*Andel av full avgift som ska erläggas
1 ledning

70 %

2 ledningar

85 %

3 ledningar

100 %

Tabell 4: Reduktionsregler för lägenhetsavgiften i Ale kommuns gällande taxa 2021.
Andel av full avgift som
V
S
D
debiteras
Lägenhetsavgift

30%

50%

20%

Tabell 5: Reduktionsregler för tomtyteavgiften i Ale kommuns gällande taxa 2021.
Tomtytereduktion i procent för en- eller
tvåbostadshus

Tomtytereduktion i procent för bostadsfastighet med tre eller flera lägenheter och för
fastighet som jämställs med bostadsfastighet.

Delen 0 - 2000 m2

Delen 0 – 3000 m2

0%
2

Delen 2001 - 4000 m
2

Delen 4001 -> m

50%
100%

0%
2

Delen 3001 - 5000 m

25%
2

Delen 5001 - 10 000 m
2

Delen 10 001 -> m

50%
75%
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Exkl. moms

Avgiftsparametrar
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Beräkningsförutsättningar

När kostnaderna ska fördelas mellan olika avgiftsparametrar och fastighetskategorier
ska detta göras utifrån principen att det ska bli skäligt och rättvist. Detta står i
vattentjänst-lagens 31 §. Enligt avgöranden från HD får inte tomtyteavgiften (eller den
del av avgiften som är kostnadsrelaterad) utgöra en för stor del av den totala avgiften.
Detta har lett till att Svenskt Vatten, vars basförslag ligger till grund för
taxeberäkningarna, har infört en tomtytebegränsningsregel där tomtyteavgiften får
vara max hälften av total avgift. Utöver denna tomtytebegränsningsregel har Svenskt
Vatten inget förslag till hur stora parametrarna ska vara i förhållande till varandra, utan
det är upp till varje kommun att hitta sin egen fördelning som motsvarar kraven på en
rättvis och skälig fördelning.
VA Strategi arbetar utifrån principen att hitta balans mellan kostnads- och
nyttorelaterade avgiftsparametrar. För ett typhus A simuleras avgifter fram som innebär
en fördelning som ligger nära fördelningen 50/50% mellan just kostnads- och
nyttoparametrarna. Ett typhus A är en villafastighet som ofta används för diverse
statistiska undersökningar och jämförelser, varför den också används i VA Strategis
beräkningar. Läs mer om avgifts-parametrarna och deras koppling till kostnader och
nytta i Kapitel 3.
Beräkningsunderlag

Vid beräkning av nya anläggningsavgifter har VA Strategi utgått från investeringsutgiften för den utbyggnad som Ale kommun står inför de närmsta tre till fem åren och
som till viss del redan är under arbete. Mycket av den utbyggnad som sker i Ale drivs
och utförs av kommunens plan- och exploateringsavdelning, och det har varit svårt för
VA-avdelningen att få fram ett underlag där endast VA-relaterade kostnader redovisas.
VA-avdelningen har därför själva tagit fram de kostnadskalkyler som redovisas i Tabell
6. Nedan beskrivs de områden och anslutningar som ligger till grund för beräkning av
anläggningsavgifter i detta projekt.

Smedjebacken: Detta är ett område med befintlig småhusbebyggelse som
Länsstyrelsen förelagt Ale kommun att ordna allmänt vatten och spillvatten till. Området
omfattar åtta småhusfastigheter med stora tomter (ca 2 500 m2) som endast ska
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Vid beräkning av nya anläggningsavgifter har VA Strategi utgått från investeringsutgiften för kommande utbyggnadsområden inom en tre- till femårsperiod, samt den
genom-snittliga årliga förtätningen. Beräkningsarbetet syftar till att fördela
investeringsutgiften rättvist och skäligt mellan de fastigheter som kommer bli
avgiftsskyldiga i framtiden. Hänsyn tas dels till den nytta varje fastighet kommer få, dels
till den kostnad fastigheten kommer orsaka.
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förses med dricks- och spillvatten, inget dagvatten.

Fridhemshöjden: Området byggdes ut 2018 men har av olika anledningar inte fakturerats
fullt ut. Området består av befintlig bebyggelse där tomterna är mellan 1 000 och 2 000
m2 stora. Vissa fastigheter kommer få rätt att behålla eget dricksvatten, övriga
fastigheter förses med samtliga fyra vattentjänster.
industri och beräknas vara klart 2021. Bedömningen från Ale är att det kommer bli ca
nio fastigheter med 2 000–8 000 m2 stora tomter och med en bebyggelse motsvarande
ca fem bostadsenheter per fastighet. Området ansluts till samtliga fyra vattentjänster.

Svenstorp: Området består av ett flerfamiljshus med 33 bostadsenheter och 14

småhus-fastigheter. Flerfamiljshuset har en tomtyta på knappt 12 000 m2, medan den
exakta tomtytan för småhusen ännu är okänd. Området ansluts till samtliga fyra
vattentjänster.

Osbacken: Detaljplanen möjliggör för ca nio fastigheter av typen verksamheter &

kontor, med en total maximal tillåten BTA på 21 000 m2. Då det ännu inte finns någon
fastighets-indelning är tomtytan för fastigheterna okänd. Området ansluts endast till
dricks- och spillvatten, inget dagvatten.

Änggatan: Området avser två flerfamiljshus med totalt 78 bostadsenheter (fördelningen
av bostadsenheterna mellan husen är ännu okänd). Den totala tomtytan för
fastigheterna är 4 290 m2, och båda ansluts till samtliga fyra vattentjänster.
I Tabell 6 redovisas kostandstäckningsgraden per område, vilken visar hur stor del av
utbyggnadskostnaden/investeringsutgiften som skulle täckas av gällande anläggningsavgifter i Ale kommun. Som framgår av tabellen varierar täckningsgraderna kraftigt
mellan olika områden. Generellt kan sägas att den är lägre i områden med befintlig
bebyggelse och högre i områden med nyexploatering. Högst täckningsgrad har
beräknats för industriområdet på Knuts Väg (186 %). Detta kan förklaras av att det
förväntas byggas stora byggnader med många bostadsenheter, vilket genererar många
lägenhetsavgifter.
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Knuts Väg industriområde: Detta område är nyexploatering som ska bebyggas med
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Tabell 6: Investeringsutgift, intäkt och kostnadstäckningsgrad för planerad utbyggnad I Ale
kommun kommande år (exkl. moms).

Smedjebacken

Kostnadstäckningsgr
Investerings- Intäkt med
utgift
gällande taxa 2021 ad med gällande taxa
2021
6 100 tkr

1 790 tkr

29%

Fridhemshöjden

2 439 tkr

757 tkr

31%

Knuts Väg industriområde

1 600 tkr

2 979 tkr

186 %

Svenstorp

3 238 tkr

3 004 tkr

93 %

Osbacken

3 000 tkr

2 152 tkr

72 %

Änggatan

800 tkr

1 177 tkr

147 %

17 178 tkr

11 858 tkr

69 %

Summerat

Utöver de områden som redovisas i Tabell 6 sker även förtätning i befintliga
verksamhetsområden. Enstaka fastigheter ansluts i områden där kommunen redan har
ett VA-ledningsnät och ibland handlar det om tillbyggnader på fastigheter. De avgifter
som faktureras vid det vi kallar förtätning innebär ofta en hög kostnadstäckningsgrad.
Den förtätning som skett historisk redovisas i Tabell 7, och bedömningen från Ale är att
det kommer fortsätta förtätas i ungefär samma omfattning framöver. Därför har
förtätningen bakåt i tiden använts som en prognos för framtiden och finns med som ett
beräknings-underlag för de nya anläggningsavgifterna.
Förtätningen historiskt i Ale har handlat om anslutning av småhusfastigheter, men också
viss industri och flerfamiljsbebyggelse. När en fastighet ansluts inom ett befintligt
verksamhetsområde krävs mindre investeringar från VA-huvudmannen jämfört med när
hela områden ska byggas ut. I vissa fall krävs inte någon fysisk förändring alls då servisledning redan finns sedan tidigare. Exempel på detta är när en fastighetsägare bygger
mer inom fastigheten och därför endast debiteras tillkommande lägenhetsavgifter.
Eftersom beräkning av avgifter för VA handlar om att fördela kostnader är det dock
viktigt att fånga upp de kostnader som faktiskt finns och kopplas till olika former av
anslutningar. Ale har därför räknat ut den genomsnittliga kostnaden för att göra en
servisavsättning i ett befintligt verksamhetsområde, vilken redovisas i Tabell 7
tillsammans med uppgifter om den historiska förtätningen i Ale 2017–2020. I Tabell 8
presenteras sedan utgifterna och intäkterna för förtätningen, liksom den resulterande
kostnadstäckningsgraden.
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Område
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Tabell 7: Historisk förtätning i Ale kommun 2017-2020.

Varav kostnad Investeringsutgift
per servis (exkl.
för servis
16
8 moms)
71 600 kr

Förtätning 2017
Förtätning 2018

5

6

71 600 kr

Förtätning 2019

8

3

71 600 kr

Förtätning 2020

14

12

71 600 kr

Tabell 8: Investeringsutgift, intäkt och kostnadstäckningsgrad för den historiska, och
förväntade framtida, förtätningen i Ale kommun (exkl. moms).

Total
Total intäkt med
investeringsutgift gällande taxa 2021

Kostnadstäckningsgrad
med gällande taxa 2021

Förtätning 2017

859 tkr

1 958 tkr

228 %

Förtätning 2018

215 tkr

542 tkr

252 %

Förtätning 2019

430 tkr

981 tkr

228 %

Förtätning 2020

573 tkr

2 755 tkr

481 %

2 077 tkr

6 236 tkr

300 %

Summerat

Som framgår av Tabell 8 har kostnadstäckningen för förtätningen i Ale de senaste fyra
åren varit hög, i synnerhet förtätningen 2020. Att kostnadstäckningen sticker ut så pass
mycket för detta år kan förklaras av att det 2020 skedde relativt många påbyggnader i
flerfamiljshus, vilket resulterade i många tillkommande lägenhetsavgifter och därmed
höga intäkter i relation till utgifterna. Faktum är att antalet tillkommande lägenhetsavgifter var fler för 2020 än för övriga tre år tillsammans, varför täckningsgraden
naturligt blir högre.
När uppgifterna för förtätningen slås samman med uppgifterna för utbyggnadsområdena i Tabell 6 blir den totala täckningsgraden för all utbyggnad de närmast
kommande åren med gällande taxa 94 %. Detta motsvarar ett underskott på drygt en
miljon kronor, och utgör utgångspunkten för beräkningarna av de nya anläggningsavgifterna. Nya avgifter har räknats fram baserat på en målsättning om att nå full
kostnadstäckning.
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Antal
förtätningar
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Förslag till nya anläggningsavgifter
Det förslag till nya anläggningsavgifter som här presenteras bygger på Svenskt Vattens
basförslag. I Kapitel 3 redogörs för hur de fyra avgiftsparametrarna i Ales nuvarande
anläggningstaxa skiljer sig från Svenskt Vattens basförslag. I Tabell 9 redovisas förslag
till anläggningsavgifter för Ale år 2022 i ny taxekonstruktion.

Exkl. moms

Avgiftsparametrar

Inkl. moms

Servisavgift

42 996 kr

53 745 kr

Förbindelsepunktsavgift

37 536 kr

46 920 kr

Lägenhetsavgift

15 040 kr

18 809 kr

26,39 kr/m2

32,99 kr/m2

Tomtyteavgift

De föreslagna nya anläggningsavgifterna beräknas täcka de uppskattade investeringsutgifterna för den planerade VA-utbyggnaden, vilket bland annat inkluderar utgifter för
att anlägga serviser och bygga ut distributionsnät i de olika utbyggnadsområdena. Detta
innebär således att de nya avgifterna når målet på 100% kostnadstäckning, vilket
framgår av Tabell 10.
Tabell 10: Summering nya anläggningsavgifter (exkl. moms).
19 254 tkr
Summa utgifter

Summa intäkter
Kostnadstäckningsgrad

19 259 tkr
100 %

I de fall en fastighet inte ansluts till samtliga vattentjänster ska avgiften reduceras. De
reduktionsregler som presenteras i Tabell 11 och 12 följer Svenskt Vattens gällande
basförslag och är uppdelade antingen per ledning (servisavgiften) eller per vattentjänst
(övriga avgifter).
Tabell 11: Reduktionsregler för servisavgiften i föreslagen anläggningstaxa 2022.

Servisavgift*
*Andel av full avgift som ska erläggas
1 ledning

70 %

2 ledningar

85 %

3 ledningar

100 %
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Tabell 9: Förslag till anläggningsavgifter I Ale kommun 2022 med Svenskt Vattens basförslags
taxekonstruktion.
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Tabell 12: Reduktionsregler för förbindelsepunkts-, lägenhets- och tomtyteavgift i föreslagen
anläggningstaxa 2022.
Tjänster

V

S

Df

Dg

Förbindelsepunktsavgift

30%

50%

20%

0%

Lägenhetsavgift

30%

50%

0%

20%

Tomtyteavgift

30%

50%

0%

20%

Analys av konsekvenser vid ändrad anläggningstaxekonstruktion
Balans kostnad/nytta

VA Strategi arbetar utifrån principen att hitta en god balans mellan de kostnads- och
nyttorelaterade avgiftsparametrarna i anläggningstaxan. Ett sätt att kontrollera
balansen i taxan är att kontrollera hur avgiften för ett typhus A är fördelad. VA Strategis
utgångs-punkt är att hitta en fördelning som innebär att ett typhus A ligger nära 50/50
% i förhållande mellan kostnads- och nyttoparametrar. Som förklarades i Kapitel 3 är
servisavgiften att se som en ren kostnadsparameter, medan förbindelsepunkts- och
lägenhetsavgiften ses som rena nyttoparametrar. Tomtyteavgiften bedöms främst som
en kostnadsparameter, men den speglar också till viss del den nytta en fastighet har av
tillgången till VA genom att en större tomt ger möjlighet till mer bebyggelse. VA
Strategis utgångspunkt är därför att 80 % av tomtyteavgiften är att se som
kostnadsrelaterad, och resterande 20 % som nyttorelaterad. Baserat på denna
fördelning går det att beräkna fördelningen kostnad/nytta för anläggningsavgiften för
exempelvis ett typhus A. Med de föreslagna avgiftsnivåerna i Ale 2022 blir denna
fördelning 51 % kostnadsparametrar och 49 % nyttoparametrar (se Figur 1).
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Andel av full avgift per vattentjänst
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En fördelning mellan kostnad och nytta på 51 % respektive 49 % för typhus A får anses
vara väldigt nära en 50/50-fördelning, vilket också bör säkerställa att lagens krav på en
rättvis och skälig fördelning uppfylls.
Ett annat potentiellt sätt att analysera balansen i anläggningstaxan kan vara att jämföra
anläggningsavgiften för typhus A med avgiften för typhus B. Vid beräkning av
anläggningsavgift är den enda skillnaden mellan de två fastigheterna att typhus B
debiteras 14 st. fler lägenhetsavgifter. Genom att ställa avgiften för typhus B i relation
till typhus A kan ett potentiellt nyckeltal beräknas fram som beskriver hur många gånger
större anläggningsavgiften är för typhus B. Hur högt eller lågt talet blir styrs av
lägenhetsavgiftens storlek i förhållande till övriga avgiftsparametrar.
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Figur 1: Andel kostnads-/nyttoparametrar för anläggningsavgiften för typhus A.
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Anläggningsavgift typhus A

145 863 kr

Anläggningsavgift typhus B

409 177 kr

Avgift typhus B/avgift typhus A

2,81

Från Tabell 13 framgår att anläggningsavgiften för typhus B är 2,81 gånger större än
avgiften för typhus A i Ale. Det ska poängteras att varken vattentjänstlagen eller praxis
säger något om hur förhållandet mellan avgiften för typhus A och B bör se ut. Från en
undersökning gjord av VA Strategi framgår dock att nästan hälften (134st) av Sveriges
samtliga kommuner ligger inom spannet 2,5–3,5 (baserat på kommunernas taxor
2020), med ett medeltal på 3,16. Ales 2,81 ligger med andra ord i mellanskiktet sett ur
ett nationellt perspektiv.
Lägenhetsavgiften

Lägenhetsavgiften är anläggningstaxan främsta nyttoparameter. Den fördelar högre
avgift till fastigheter med många lägenheter/bostadsenheter eftersom fastigheten ur
ett VA-juridiskt perspektiv då anses har större nytta av sin anslutning till VAanläggningen. Enligt gällande taxa i Ale har de tre första lägenheterna en nytta av
anläggningen motsvarande 30 500 kr/lägenhet (inkl. moms), medan nyttan för den
fjärde lägenheter och uppåt sjunker till 10 610 kr/lägenhet (inkl. moms). Svenskt
Vattens basförslag utgår från att varje tillkommande lägenhet har samma nytta av
anläggningen som den första – nyttan sjunker inte med antalet.
Detta är en viktig principiell skillnad mellan gällande taxa i Ale kommun och föreslagen
ny taxa (som motsvarar Svenskt Vattens basförslag i anläggningsavgiftsdelen). Det får
också konsekvenser vid en jämförelse av gällande och nya avgifter för olika typer av
fastigheter. I Figur 2 och 3 illustreras denna skillnad.
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Tabell 13: Förhållandet mellan anläggningsavgiften för typhus A och B (inkl. moms).
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Figur 2: Lägenhetsavgiftens nivå för gällande anläggningstaxa jämfört med föreslagen ny
anläggningstaxa (inkl. moms).
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Figur 2 visar att nyttan i den föreslagna taxan är konstant oavsett lägenhetsantalet. I
gällande taxa sjunker däremot lägenhetsavgiften från lägenhet fyra och uppåt.

Figur 3: Total lägenhetsavgift vid olika antal lägenheter, jämfört mellan gällande
anläggningstaxa och ny föreslagen anläggningstaxa (inkl. moms).
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Figur 3 visar hur lägenhetsavgiften i gällande och föreslagen anläggningstaxa ökar med
antalet, linjärt i föreslagen taxa men med en bruten linje i gällande anläggningstaxa. En
konsekvens av reduktionen i gällande taxa är att anläggningsavgiften främst fördelas på
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små hushåll och fastigheter såsom villor och mindre verksamheter – de får bära en
större andel av kostnaden för utbyggnad. Med det nya förslaget till anläggningstaxa
kommer dessa fastigheter betala en lägre lägenhetsavgift än vad de hade gjort med
gällande taxa, medan flerfamiljshus och större verksamheter som betalar många
lägenhetsavgifter kommer betala en högre avgift totalt sett. Kostnaderna omfördelas
med andra ord.

Tomtyteavgiften ses i basförslaget främst som en kostnadsparameter. Den totala
ledningssträckan blir generellt längre vid utbyggnation i områden med stora tomter,
vilket resulterar i högre utbyggnadskostnad. Tomtyteavgiften fördelar därför högre
avgifter till större fastigheter och avlastar mindre fastigheter som generellt orsakar lägre
kostnader. I basförslaget finns också en regel som begränsar hur stor tomtyteavgift
som kan debiteras för en enskild fastighet. I Tabell 14 redovisas nivån (tomtytan) där
detta tak uppstår för en enfamiljsbostad beroende på vilka vattentjänster som ansluts.
Tabell 14: Tomtytebegränsningen för en enfamiljsbostad med ny föreslagen anläggningstaxa.

Vattentjänst(er)

Maximal debiterbar tomtyta

V S Df Dg

3 622 m²

VS

3 724 m²

S

4 273 m²

V

5 794 m²

I Ales gällande anläggningstaxa betalar endast fastigheter som är anslutna till dagvatten
en avgift baserad på tomtytan. Denna avgift är därför inte jämförbar med basförslagets
tomtyteavgift, utan har mer karaktären av en dagvattenavgift. I Figur 4 illustreras hur
denna skillnad i avgiftsuppbyggnad påverkar ett antal exempelfastigheter. De exempel
som jämförs har dels olika stora tomter, men framför allt får två fastigheter dagvatten
medan de andra två inte får någon dagvattenanslutning.
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Tomtyteavgiften
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Figur 4: Jämförelse av den avgift som tas ut per m² tomtyta i Ale idag och tomtyteavgiften i
den nya föreslagna taxan (inkl. moms).
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Föreslagen taxa

Vi kan se att tomtyteavgiften i den nya föreslagna taxan får stora konsekvenser jämfört
med gällande taxa. I Ale får en fastighet med dagvatten idag betala en väsentligt högre
avgift jämfört med en fastighet utan dagvatten. Föreslagen ny taxa innebär en jämnare
fördelning av kostnaderna för utbyggnation av anläggningen, vilket troligtvis bättre
speglar vattentjänstlagens krav på rättvis och skälig fördelning.
Avgift för andel i VA-kollektivet

I gällande anläggningstaxa finns avgiften Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad
(se Tabell 1). Denna avgift reduceras inte för fastigheter som inte får alla vattentjänster.
Dessutom tas den ut per byggnad istället för per fastighet som i basförslaget. Det är
tydligt i vattentjänstlagen att kostnader ska fördelas mellan fastigheter i första hand
och inte byggnader. Att avgiften inte reduceras innebär en snedfördelning. I Figur 5
illustreras en jämförelse av denna avgift mot Svenskt Vattens basförslags
förbindelsepunktsavgift – en parameter som finns med i det nya förslaget till
anläggningsavgifter i Ale.
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Figur 5: Jämförelse mellan andelsavgiften i gällande taxa och förbindelsepunktsavgiften i den
nya föreslagna taxan (inkl. moms).
Andel i VA-kollektivet jämfört med förbindelsepunktsavgift
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Slutsats anläggningsavgifter

Anläggningsavgift tas ut som en engångsavgift och ska tas ut av fastigheter framåt i
tiden. Kommunen ska fördela kostnaderna rättvist och skäligt i en anläggningstaxa
kommande år utifrån de kalkyler och prognoser som finns tillgängliga. Om kostnaderna
går upp på grund av att utbyggnad sker i mer svårbyggda områden bör taxans
konstruktion och avgiftsnivåer spegla detta. Ale kommun utvecklar i dagsläget mycket
i redan bebyggda centrala delar av kommunen och detta innebär relativt låga
utbyggnadskostnader. Så kallade omvandlingsområden, det vill säga redan bebyggda
områden som idag har enskilda VA-lösningar, är betydligt dyrare att ordna allmänt VA
till. Ale kommun tror dock att kommunen kommer att bygga ut allmänt VA till fler
omvandlingsområden framöver. Detta ställer högre krav på att anläggningsavgifterna
ses över regelbundet.
Konstruktionsändringarna i den nya föreslagna taxan får stor påverkan på avgiften för
olika exempelfastigheter. Ovan beskrivs de olika avgiftsparametrarnas enskilda
påverkan för några olika exempelfastigheter. När samtliga fyra avgiftsparametrar läggs
samman och samspelar blir det mer komplext och svårare att utläsa vad som orsakar
förändringar i det enskilda fallet. Oftast är det flera orsaker, det vill säga förändringar i
flera avgifts-parametrar samtidigt, som ligger bakom detta. Konsekvenserna av den nya
taxe-konstruktionen har jämförts för ett antal exempelfastigheter. De fastigheter som
har valts ut är dels typhus A och B, dels ett antal fastigheter som speglar kommande
utbyggnad i Ale kommun (se Tabell 15).
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Typhus A

Detta är en villa med 800 m2 stor tomt som ska anslutas till alla
vattentjänster (V S Df Dg).

Typhus B

Detta är ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och 800 m2 stor tomt som
ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Villa 1

Detta är en villa med 2 000 m2 stor tomt som ska anslutas till
vattentjänsterna dricks- och spillvatten (V S), men som inte har
dagvattentjänsterna (Df och Dg).

Villa 2

Detta är en villa med 2 000 m2 stor tomt som ska anslutas till alla
vattentjänster (V S Df Dg).

Industri

Detta är en industri som motsvarar 16 lägenheter, som har en 3 500 m2
stor tomt och som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Flerfamiljshus

Detta är ett flerfamiljshus med 50 lägenheter och en 3 000 m2 stor tomt
som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

I Tabell 16 redovisas konsekvenser för de valda exempelfastigheterna. Här jämförs full
anläggningsavgift med nuvarande konstruktion respektive föreslagen ny konstruktion.
Som framgår av tabellen varierar förändringen med olika typer av fastigheter. Generellt
kan sägas att:
•

Fastigheter med liten tomtyta och alla vattentjänster får en sänkning (till
exempel typhus A), vilket främst beror på att tomtyte-/dagvattenavgiften och
lägenhets-avgiften sänkts.

•

Fastigheter med stor tomtyta som bara ansluts till dricks- och spillvatten får en
höjning (till exempel Villa 1 och Villa 2), vilket bland annat beror på att de inte
betalar någon dagvattenavgift alls med gällande taxa, medan de med den nya
föreslagna taxan kommer betala (reducerad) tomtyteavgift.

•

Flerfamiljshus får en höjning, vilket bland annat beror på att lägenhetsavgiften
inte reduceras i föreslagen taxa.

•

Fastigheter som ansluts till alla vattentjänsten får generellt en avgiftssänkning,
eftersom dagvattenavgiften de betalar idag är lägre än den nya
tomtyteavgiften.
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Tabell 15: Exempelfastigheter som används för att jämföra gällande taxa med föreslagen ny
taxa.
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Tabell 16: Konsekvenser för utvalda exempelfastigheter, jämfört mellan gällande taxa och

föreslagen ny taxa (inkl. moms).
Föreslagen
taxa 2022

Förändring

Relativ
förändring

Antal i
beräkningsunderlaget

Typhus A

201 535 kr

145 866 kr

-55 669 kr

-28 %

25 st.

Typhus B

389 855 kr

409 192 kr

19 337 kr

5%

1 st.

Villa 1

139 708 kr

151 050 kr

11 343 kr

8%

15 st.

Villa 2

265 135 kr

185 454 kr

-79 681 kr

-30 %

5 st.

Industri

536 940 kr

517 074 kr

-19 866 kr

-4 %

10 st

811 455 kr

984 940 kr

173 485 kr

21 %

4 st.

Flerfamiljshus

I Tabell 16 finns även en kolumn som visar hur många av de olika exempelfastigheterna
som faktiskt finns i beräkningsunderlaget för de nya föreslagna avgifterna. Till exempel
finns 25 st. fastigheter i underlaget som liknar typhus A sett till antal bostadsenheter,
tomtyta och vattentjänster, och som med de nya föreslagna avgifterna därmed kommer
betala en avgift som är 28 % lägre än vad de hade betalat om de hade debiterats utifrån
gällande anläggningstaxa i Ale.
Viktigt att notera är att antalet av de olika exempelfastigheterna som förekommer i
beräkningsunderlaget endast är en ungefärlig uppskattning. Exempelvis har ingen av de
15 fastigheter som är inlagda på raden för Villa 1 en tomtyta på exakt 2 000 m2, trots att
beskrivningen i Tabell 15 säger att Villa 1 har en 2 000 m2 stor tomt. Detta innebär att
uppgifterna i denna kolumn bör analyseras med försiktighet, även om de ger en
indikation på ungefär hur många fastigheter i beräkningsunderlaget som kan hänföras
till den typ-fastighet och som därmed kommer få en viss avgiftsförändring jämfört med
gällande taxa.
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5. Brukningsavgifter
Gällande brukningstaxa i Ale är uppbyggd med följande avgiftsparametrar:
Tabell 17: Gällande taxekonstruktion och brukningsavgifter i Ale 2021.
exkl. moms
3 760 kr
25,00 kr

2021 inkl. moms
4 700 kr
31,25 kr

Denna konstruktion, som består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift, är en äldre
taxekonstruktion där den rörliga delen skapar en skillnad i avgift mellan olika fastigheter
– hög förbrukning innebär högre avgift, och tvärtom. Avgifter debiteras för vatten och
avlopp, vilket innebär att det saknas dagvattenavgifter helt. Det finns dock kostnader
för dagvattenhantering och avgifterna behöver ta hänsyn till det.
I Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion finns bland annat en fast
avgiftsparameter som ska spegla VA-nyttan. Fastigheter som tillhör kategorin
bostadsfastighet betalar en bostadsenhetsavgift och fastigheter som tillhör kategorin
annan fastighet betalar en tomtyteavgift. Ale kommun föreslås införa denna nyttoavgift,
men också ytterligare avgiftsparametrar och förändringar för att taxan ska följa
branschstandard och på så sätt bättre motsvara vattentjänstlagens krav på rättvis och
skälig fördelning.

Beräkningsförutsättningar
Arbetet med att räkna fram nya brukningsavgifter görs av VA Strategi i två steg:
1.

Den intäkt som gällande avgifter (dagens taxekonstruktion) ger under ett år
fördelas om i en ny taxekonstruktion. Olika fördelningsalternativ simuleras tills
en tillfredsställande avgiftsfördelning uppnås, där målet är en rättvis och skälig
fördelning.

2. Nödvändig intäkt för kommande år fördelas i vald taxekonstruktion och
avgiftsfördelning.
Beräkningsunderlag

Beräkningsunderlaget för omfördelning av intäkter i ny taxekonstruktion består av:
•

procentuell kostnadsfördelning för verksamheten uppdelad på vatten,
spillvatten och dagvatten
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•

total prognostiserad intäkt från brukningsavgifter 2021 med gällande taxa

•

procentuell vald fördelning mellan fasta och rörliga intäkter

•

ett utdrag ur kommunens debiteringssystem Future med samtliga fastigheter
och allmänna platsmarkhållare

•

underlag för fördelning av dagvattenkostnader – utförd GIS-analys5 av ytor
inom verksamhetsområdet för dagvattentjänster

•

total kostnad som ska täckas av brukningsavgifter kommande år, i detta fall
2022

Kostnadsfördelning

Ale kommun köper sitt vatten från Kungälv och Göteborg, vilket gör att en större del
av vattenkostnaden är rörlig jämfört med i de kommuner som har egen vattenproduktion. Spillvattnet renas delvis i ett reningsverk i Ale kommun och delvis av Gryaab
i Göteborg. De avgifter som Ale betalar för rening hos Gryaab är till 80 % fasta och till
20 % rörliga. Sammantaget består den större delen av verksamhetens kostnader av
fasta kostnader, vilka inte påverkas av hur mycket vatten som förbrukas. Endast ca 20–
30 % av kostnaden för att hålla igång VA-verksamheten är rörlig.
Rättvis och skälig kostnadsfördelning innebär att vattenkunderna endast betalar
avgifter som täcker kostnader kopplade till dricksvattenhantering, spillvattenkunderna
betalar avgifter som bygger på kostnader för spillvattenhanteringen, och dagvattenkunderna betalar vad det kostar att hantera dagvattenanläggningen. Varje vattentjänsts
kostnader ska kunna redovisas för sig.
I Ale kommuns redovisning har en uppdelning gjorts på vatten, spillvatten och dagvatten
sedan 2014. Det ger bra möjligheter att fördela kostnaderna rättvist och skäligt i
brukningsavgiften per vattentjänst. Hur fördelningen har sett ut genom åren redovisas
i Tabell 18. I tabellen kan utläsas att den genomsnittliga fördelningen för dagvatten är 15
% av total kostnad, spillvatten står för 48 % och vatten för 37 %. På dagvattensidan
bedömer VA-enheten att de kommer ske mer investeringar kommande år, vilket
troligtvis innebär en höjd dagvattenkostnad. Ett arbete pågår mot allt bättre uppdelning
av kostnader, både på drift och på avskrivningar, varför fördelningen kan komma att
ändras framöver. Även på spillvattensidan kommer kostnadsbilden förändras framöver
när verksamhetens avloppsreningsverk i kommunens norra delar ska läggas ner. En
överföringsledning kommer i stället byggas för att leda avloppsvattnet till Gryaab i
Göteborg. Vid beräkning av förslag till nya brukningsavgifter 2022 används medelvärdet
5

GIS är en förkortning av begreppet "geografiska informationssystem", vilket avser system
som hanterar geografisk information
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för kostnadsfördelningen (Tabell 18).

2014

Total kostnad
47,1 mkr

Vatten
40%

Spillvatten
47%

Dagvatten
12%

2015

49,1 mkr

39%

47%

14%

2016

49,5 mkr

37%

47%

16%

2017

45,9 mkr

36%

48%

16%

2018

54,1 mkr

33%

50%

17%

2019

58,3 mkr

37%

47%

16%

2020

58,2 mkr

37%

48%

15%

Fördelning medel

37%

48%

15%

Intäktsfördelning

Intäkterna från brukningsavgifter beräknas under 2021 till ca 60 mkr (exkl. moms). I ny
brukningstaxa ska intäkterna fördelas enligt Figur 6.
Figur 6: Fördelning av totala intäkter från fasta och rörliga avgifter i föreslagen brukningstaxa.

Denna fördelning innebär att 50 % av de totala intäkterna från VA-kollektivet ska
komma från fasta avgifter och 50 % från rörliga avgifter. Varje kommun väljer själv hur
intäkterna ska fördelas, detta styrs inte i vattentjänstlagen. Det är dock fastställt i praxis
att brukningsavgifter kan ha en större andel fasta avgifter jämfört med rörliga just på
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Tabell 18: Kostnadsfördelning mellan vatten, spillvatten och dagvatten I Ale kommun från
2014–2020 (exkl. moms)
VERKSAMHET
73120 73140 & 73150
73130
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grund av verksamhetens kostnadsfördelning. Verksamhetens kostnader är, som ovan
förklarats, till största del fasta, vilket gör att VA-kollektivets ekonomi blir mycket sårbar
om en alltför stor del av intäkten fördelas på den rörliga avgiften. En brukningstaxa med
en hög förbrukningsavgift innebär en mer sparvänlig taxa. Det som dock händer när
fastighetsägarna sparar vatten är att verksamheten får mindre intäkter än beräknat,
vilket i sig gör att avgiften måste höjas kommande år. VA-verksamheten ska ha en
ekonomi i balans och alltid sträva efter ett nollresultat.

Eftersom brukningsavgifterna betalas av det befintliga VA-kollektivet är registret över
fastighetsägare och andra avgiftsskyldiga ett grundläggande beräkningsunderlag för
just brukningsavgifterna. Ale kommuns VA-register finns i debiteringssystemet EDP
Future.
Att Ale kommun idag har en mycket enkel brukningstaxekonstruktion innebär att det
har saknats uppgifter i befintliga register när taxan gjorts om. Införandet av Svenskt
Vattens basförslag innebär att fastighetsunderlaget har behövt kompletteras med:
•

antalet lägenheter, alternativt bruttoarea (BTA), per fastighet

•

information om vilka fastigheter som är avgiftsskyldiga för dagvattentjänsterna
Df och Dg

•

information om fastighetsbeteckningar

•

information om vilka stora fastigheter som ska debiteras flera fasta avgifter
(grundavgifter) på grunda av flera mätställen

•

information om samfällighetsföreningar med gemensamhetsanläggningar

Detta har inneburit ett mycket stort inventeringsarbete i Ale. I hela VA-registret har
antalet lägenheter i bostadsfastigheter inventerats, liksom byggnadernas BTA för de
fastigheter som har annan typ av verksamhet än bostäder.
För att ta reda på vilka fastigheter och vilken allmän platsmark som har tillgång till
dagvattentjänster har analyser och bedömningar gjorts i GIS. I vissa fall har Ale också
gjort inventering på plats. Även detta har varit ett omfattande arbete.
Utöver att ovanstående underlag saknades helt i Ales register behövde VA-registret i
många fall också kompletteras med fastighetsbeteckningar. Enligt vattentjänstlagen
ska kostnaderna fördelas mellan de fastigheter som finns inom verksamhetsområdet
och som fått tillgång till en anslutning till den allmänna anläggningen. Därför har
uppgifter om fastighetsbeteckningar matchas in i VA-registret från andra kommunala
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Grundprincipen är att varje fastighet betalar en fast årlig avgift (grundavgift). Om
fastigheten är stor finns ibland behov av flera uppsättningar serviser och då också flera
mätställen. I Svenskt Vattens basförslag finns möjlighet att ta ut ytterligare fast avgift
(grundavgift) om fastigheten har flera mätställen. I Ales fall går det dock inte att utgå
från att varje extra servisuppsättning innebär ett extra mätställe och då ytterligare fast
avgift (grundavgift) för fastigheten. Det finns många fastigheter med många
servisuppsättningar där de extra serviserna inte används och/eller inte är kopplade till
en mätare. Om det inte verkar finnas behov av servisledningarna är det tveksamt vem
som historiskt tagit initiativ till att lägga en extra servis – fastighetsägaren eller
huvudmannen? I dessa fall är det svårt att bedöma om ytterligare fast årlig avgift
(grundavgift) ska debiteras fastigheten.
Arbetet med att bestämma hur många grundavgifter som ska debiteras per fastighet, i
de fall det finns flera servisuppsättningar och mätställen, har varit omfattande, och
resultatet kommer att behöva följas upp vid övergången till ny taxa.
Slutligen har ett inventeringsarbete gjorts för att få fram uppgifter om samfällighetsföreningar anslutna till den allmänna anläggningen med en gemensam förbindelsepunkt.
Här har information tagits fram om vilka de anslutna fastigheterna är i varje förening.
Likaså har information om hur anslutningen är gjord – med gemensam mätning eller med
enskild mätning på varje fastighet – förts in i verksamhetens debiteringssystem.
Underlag för fördelning av dagvattenkostnader

VA Strategi använder sig av ytor för fördelning av dagvattenkostnader. Ale har därför
gjort en analys med hjälp av GIS. Alla ytor inom verksamhetsområdet för dagvatten,
både fastighetsmark (Df) och gator och allmän plats (Dg), har beräknats och
summerats. Generaliserade avrinningskoefficienter har använts för att vikta ytor, där
hårdgjorda ytor viktats högre än gröna ytor. I Tabell 19 ses en sammanställning av
resultatet som sedan använts för att fördela verksamhetens dagvattenkostnader.
Nettoytan avser total yta (bruttoyta) multiplicerad med avrinningskoefficient.
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Kommunala lokalgator

0,9

200 260

180 234

Enskilda lokalgator

0,9

449 346

404 411

Kommunala huvudvägar

0,9

204 778

184 300

Trafikverksvägar

0,9

360 124

324 112

Enskilda huvudvägar

0,9

122 793

110 514

Fastighetsmark mestadels hårdgjord

0,8

1 836 775

1 469 420

Fastighetsmark blandad

0,5

5 335 596

2 667 798

Fastighetsmark mestadels grön/permeabel

0,1

0

0

8 509 672

5 340 789

Summa

För att taxan ska fungera rent administrativt har dagvattenavgiften för fastigheter
definierade som småhus schabloniserats. Det innebär att alla småhusfastigheter får en
dagvattenavgift som baseras på samma yta. Ytan som valts är medianvärdet för
småhusfastigheter i Ale: 700 m2. Trots att tomtytan varierar även för småhusfastigheter
bör skillnaden inte vara större än att dagvattennyttan kan avspeglas genom en schablon
för denna till antalet stora grupp av fastigheter.
I Figur 7 kan utläsas att en stor del av den totala tomtytan i Ale kommuns VA-kollektiv
utgörs av småhusfastigheter, vilket innebär att en relativt stor del av
dagvattenkostnaden kommer belasta dessa fastigheter.
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Tabell 19: Beräkningsunderlag för fördelning av dagvattenkostnad. Ytorna i tabellen är
framtagna genom en GIS-analys i verksamhetsområdet för dagvatten i Ale kommun.
Avr. Koeff. Bruttoyta (m2) Nettoyta (m2)
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Figur 7: Andel tomtyta per fastighetskategori i Ale kommuns VA-kollektiv.

Fördelning av total tomtyta per
fastighetskategori
Blandfastighet
2%

Brf
5%
Flerbostadshus
12%

Annan fastighet
6%

Småhus
55%

I Ale kommun finns relativt många privata väghållare i form av vägsamfälligheter. I de
fall privata vägar i avgiftssynpunkt klassats som allmänna vägar (allmän nytta) kommer
dessa privata väghållare bli avgiftsskyldiga. I Bilaga 1 redovisas underlag för dessa
samfällda vägar.
Av underlaget i Tabell 19 görs en total fördelning av de olika avgiftskategoriernas viktade
ytor. Fördelningen redovisas som en procentuell fördelning i Figur 8.
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Figur 8: Dagvattenfördelning i Ale kommun enligt GIS-analys utförd av Ale kommuns VA-enhet
2020–2021.

Dg 23 %
DV från vägar och övrig
allmän platsmark

Dg fastighetsägare
11%

Df 77 %
DV från fastighetsmark

Dg allmän platsmark
12%

Förslag till nya brukningsavgifter
Den föreslagna nya taxekonstruktionen följer Svenskt Vattens nya taxeförslag med ett
par undantag gällande dagvattenavgiften. Dels är dagvattenavgiften för
småhusfastigheter en schablonavgift, vilket kan jämföras med Svenskt Vattens förslag
som har en dagvatten-avgift baserad tomtyta för alla sorters fastigheter, inklusive
småhusfastigheter. Att ta ut samma dagvattenavgift (det vill säga en schablon) för
fastigheter definierade som småhus (definitionen kommer finnas i taxeförslaget)
innebär enklare hantering med mindre administration och uppföljning. Det är inte helt
ovanligt med schablonavgifter i taxor, och VA Strategi bedömer att Ale på detta vis
fördelar sina dagvattenkostnader på ett rättvist och skäligt sätt. Även om det finns en
variation i tomtytestorlek även för småhus-fastigheter i Ale är det i många fall främst
gräsytor eller andra gröna ytor som tillkommer för stora tomter (ju större villatomt,
desto större gräsyta). Detta innebär att dagvatten-flödet från en stor villatomt, som är
ett exempel på en småhusfastighet, inte ökar med tomtens storlek på samma sätt som
om den vore hårdgjord.
Vidare är dagvattenavgiften i föreslagen taxa för Ale differentierad beroende på
tomtytan eller den allmänna platsmarkens hårdgjordhetsgrad. Svenskt Vattens nya
taxeförslag gör ingen skillnad på olika typer av ytor för dagvattenavgiften, utan priset
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Df & Dg
100%

föreslås vara detsamma oavsett om ytan är hårdgjord eller grön. Dock skriver Svenskt
Vatten i sin nya publikation att de kommuner som har möjlighet att införa någon form
av differentierad dagvattenavgift kan göra det. I Ale är dagvattenutmaningarna stora
och det gör att det finns ett behov av att arbeta så mycket som möjligt med
dagvattenfrågor på alla plan. Genom att differentiera avgiften görs skillnad mellan
hårdgjorda och gröna ytor som anslutits. En hårdgjord yta, till exempel en asfalterad yta,
genererar mycket och snabbt dagvatten, vilket ställer högre krav på kapaciteten i den
allmänna anläggningen. Även om grunden är att huvudmannen ska ordna anläggningen
efter förutsättningarna, som till exempel kan vara att hårdgjorda ytor ansluts, kan en
differentierad avgift vara en möjlighet att bättre spegla den kostnad som anslutningen
orsakar och den nytta som fastigheten eller den allmänna platsmarken får av att
dagvattnet leds bort.
Tre olika typer av ytor definieras i föreslagen taxa:
•

yta som är mestadels hårdgjord

•

yta som är blandad och där ca hälften av ytan är hårdgjord och ca hälften är
grön eller permeabel (genomsläpplig för dagvatten)

•

yta som är mestadels grön eller permeabel

Under VA Strategis simuleringsarbete tillsammans med Ale kommun har olika alternativ
testats. Eftersom Ale idag har en helt annan taxekonstruktion blir konsekvensanalysen
en viktig del av arbetet, och just konsekvensanalysen beskrivs mer nedan.
I Tabell 20 redovisas resultatet av beräkningsarbetet, det vill säga förslaget till nya
brukningsavgifter i Ale 2022. I den högra delen av tabellen redovisas de föreslagna
reduktionsreglerna – reduktioner i de fall en fastighet inte ska betala full avgift för alla
vattentjänster. Dessa reduktioner (procentsatser) är satta för att generera rätt intäkt
per vattentjänst totalt sett på hela VA-kollektivet. Grunden i avgiftsfördelningen är att
kostnaderna per vattentjänst ska motsvaras av avgifterna per vattentjänst.
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Kategori 2 - blandad yta
Kategori 3 - mestadels grön yta

Avgift per m för allmän platsmark (Dg)

Avgift per m 2 för allmän platsmark (Dg)

2

Kategori 1 - mestadels hård yta

2

Avgift per m 2 för allmän platsmark (Dg)

Schablonavgift för småhusfastighet (Df + Dg) Schablonyta 700 m

Dagvattenavgift per m Df + Dg

Kategori 3 - mestadels grön yta

Kategori 2 - blandad yta

Dagvattenavgift per m 2 Df + Dg

2

Kategori 1 - mestadels hård yta

Dagvattenavgift per m Df + Dg

2

Fasta avgifter
Grundavgift
Reducerad grundavgift för fastighet i samfällighet, enskild mätning (10 % reduktion)
Reducerad grundavgift för fastighet i samfällighet, gemensam mätning (50% reduktion)
Bostadsenhetsavgift
Avgift per påbörjat 100-tal kvm tomtyta för annan fastighet
Rörliga avgifter
Kubikmeterpris V,S
Kubikmeterpris V
Kubikmeterpris S
Dagvattenavgifter

0,23 kr/m²

1,11 kr/m²

2,01 kr/m²

1 120 kr/m²

0,33 kr/m²

1,60 kr/m²

2,55 kr/m²

Inkl moms
4 164
3 746
2 081
416
27,50
Inkl moms
30,24 kr/m²
13,61 kr/m²
16,63 kr/m²
Inkl moms
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0,18 kr/m²

0,89 kr/m²

1,61 kr/m²

896 kr/m²

0,26 kr/m²

1,28 kr/m²

2,04 kr/m²

Exkl moms
3 331
2 997
1 665
333
22,00
Exkl moms
24,19 kr/m²
10,89 kr/m²
13,30 kr/m²
Exkl moms

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Df

Df
0%
0%
0%
0%
0%
Df
0%

0%

0%

0%

12%

12%

12%

12%

Dg

Dg
0%
0%
0%
0%
0%
Dg
0%

0% 100%

0% 100%

0% 100%

0% 88%

0% 88%

0% 88%

0% 88%

S

V
0%

S
60%
60%
60%
55%
55%
S
55%

V
40%
40%
40%
45%
45%
V
45%
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Tabell 20: Förslag till brukningsavgifter i Ale 2022 med ny taxekonstruktion.
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I Tabell 21 redovisas förändringen i avgift för ett antal exempelfastigheter med de nya
föreslagna avgifterna. Förändringen för typhus A och B är en höjning på 9 respektive
7% vilket är en mindre höjning än den totala intäktshöjningen 2022. Totalt sett behöver
intäkterna höjas med 14,8% vilket motsvarar 70 milj. kronor i totalt intäkt från
brukningsavgifter 2022. Vi kan vidare se att fastigheter som inte har alla tjänster, till
exempel de som saknar dagvattentjänster eller endast är anslutna till spillvatten, får en
sänkning. Detta beror på att kostnaderna nu fördelas utifrån vattentjänsterna (V, S, Df
och Dg), och varje ansluten fastighet ska endast vara med och bekosta det som den
får tillgång till. I gällande taxa finns inga avgifter för dagvatten, utan kostnaderna för
dagvattenhantering tas ut av alla anslutna och troligtvis främst de som är anslutna till
spillvatten.
Störst förändring kommer de fastigheter som har många bostadsenheter, låg
förbrukning och stor tomtyta att få. Vi kan i Tabell 21 se exemplet med en
industrifastighet och en handelsfastighet. Dessa fastigheter har ofta stora byggnader
och stora hårdgjorda tomter, vilket de med ny taxekonstruktion får betala avgift för. I
gällande taxa är den fasta avgiften lika stor för alla fastigheter oavsett storlek, vilket gör
att industrifastighetens avgift inte påverkas av byggnadernas eller tomtens storlek. I
gällande taxa styr endast förbrukningen avgiftens storlek, där högre förbrukning ger
högre avgift, och tvärtom.
Tabell 21: Förändring för ett antal exempelfastigheter (inkl. moms).

Exempelfastighet
Typhus A (Villa 150 kbm
förbrukning, 800 kvm tomt)

Gällande
Föreslagen Förändring i
avgift 2021 avgift 2022 kr

Relativ
förändring

9 388

10 236

848

9%

67 200

72 163

4 963

7%

9 388

9 116

-272

-3%

5 868

5 221

-647

-11%

Villa med 100 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

7 825

8 724

899

11%

Villa med 200 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

10 950

11 748

798

7%

Villa med 40 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

5 950

6 910

960

16%

Typhus B (flerfamiljshus 15
lägenheter, 800 kvm tomt)
Villa med 150 kbm förbrukning,
VS
Villa med 150 kbm förbrukning,
S
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Analys av konsekvenser vid ändrad brukningstaxekonstruktion

Industrifastighet med 500 kbm
förbrukning, 10 000 kvm
hårdgjord tomtyta och 30
bostadsenheter
Handelsfastighet med 3 000
kbm förbrukning, 20 000 kvm
hårdgjord tomtyta, 30
bostadsenheter

20 325

57 270

36 945

182%

98 450

166 689

68 239

69%

Småhusfastigheter som ingår i
samfällighet, enskild mätning
inget dagvatten

216 000

197 445

-18 555

-9%

Småhusfastigheter som ingår i
samfällighet, gemensam
mätning inget dagvatten

79 700

147 495

67 795

85%

Fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter (med rörlig intäkt avses kubikmeteravgiften) har förändrats i detta förslag. Med gällande brukningsavgifter kom 2020 drygt
60 % av intäkterna från förbrukningen, det vill säga den rörliga delen, och knappt 40 %
från den fasta avgiften. Detta räknat på hela VA-kollektivet i Ale. I nytt taxeförslag har
fördelningen ändrats så att en större del av intäkterna ska komma från de fasta
avgifterna, ca 50 %. En sådan fördelning speglar bättre verksamhetens kostnader som
till allra största del är fasta. En 50/50-fördelning som föreslås för Ale är fortsatt en
fördelning med relativt stor vikt på förbrukningsavgiften. Ur miljöperspektiv bör inte
kubikmeteravgiften bli alltför låg då det skulle kunna innebära att dricksvatten hanteras
mer vårdslöst. Det är dock en svår balans för kommunen att hitta en rättvis och skälig
fördelning av kostnaderna och samtidigt ta hänsyn till ekonomisk stabilitet för VAkollektivet och miljöfaktorer. Den konsekvens en sparvänlig taxa kan få är att när
fastighetsägarna sparar vatten minskar intäkten från brukningsavgifterna, vilket i sin tur
innebär att avgiften måste höjas mer än kommunen planerat för.
I Figur 9–12 redovisas hur många fastigheter i Ale kommun som kommer att få vilken
förändring. Figur 9 visar samtliga fastigheter som ingår i beräkningsunderlaget, och det
är förändringen från gällande taxa 2021 till föreslagen taxa 2022 som visas. Varje stapel
visar antal fastigheter som får en viss förändring. Figur 10–12 visar antal fastigheter per
förändring indelat i olika fastighetstyper.
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Figur 9: Avgiftsförändring för hela VA-kollektivet, det vill säga per fastighet oavsett fastighetstyp.

Mer än 20 % sänkning
11-20 % sänkning
6-10 % sänkning
0-5 % säkning

766

0-5 % höjning

249

6-10 % höjning

1973

11-20% höjning

2490

Mer än 20 % höjning

492

Figur 10: Avgiftsförändring för småhusfastigheterna I Ale kommun.

Småhusfastigheter
Mer än 20 % sänkning
11-20 % sänkning
6-10 % sänkning
0-5 % säkning

277

0-5 % höjning
6-10 % höjning

1533

11-20% höjning

2381

Mer än 20 % höjning
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Samtliga fastigheter

49

Figur 11: Avgiftsförändring för fastigheter med lokaler, flerbostadshus och fastigheter med
blandad bebyggelse.

Lokaler, flerbostadshus, blandfastigheter mm
Mer än 20 % sänkning

51

6-10 % sänkning
0-5 % säkning

457

0-5 % höjning
6-10 % höjning

22

11-20% höjning

96

Mer än 20 % höjning

304

Figur 12: Avgiftsförändring för fastigheter som ingår i en samfällighet för VA.

Fastigheter i samfällighetsföreningar
Mer än 20 % sänkning
11-20 % sänkning

16

6-10 % sänkning

25

0-5 % säkning

32

0-5 % höjning

204

6-10 % höjning

418

11-20% höjning
Mer än 20 % höjning

169
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11-20 % sänkning
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Det finns inga regler i lagstiftning eller någon annanstans kring hur avgiftsparametrarna
i brukningstaxan ska förhålla sig till varandra – det enda krav som finns är att
kostnaderna ska vara rättvist och skäligt fördelade. I Sverige finns en stor variation i hur
fördelningen är gjord, vilket till exempel framgår när en jämförelse görs mellan typhus A
och B (förklaring av fastigheterna finns på s.32). Om avgiften för ett typhus B ställs i
relation till avgiften för ett typhus A får vi ett slags nyckeltal. Ett högre nyckeltal
indikerar en större avgiftsskillnad mellan typhus B och A, vilket ofta kan förklaras av en
högre bostadsenhets-/lägenhetsavgift. Som synes i Figur 13 befinner sig Ale i den
vänstra delen (grön stapel, 7,3 idag och 7,1 med föreslagen taxa), vilket innebär att Ale
nationellt sett har en liten skillnad mellan typhus A och B. Det kostar med andra ord inte
så mycket mer i Ale kommun att ansluta ett flerbostadshus med 15 lägenheter jämfört
med en villafastighet med endast en bostadsenhet.
VA Strategi rekommenderar att Ale framöver höjer bostadsenhetsavgiften i brukningstaxan så att det nyckeltal som räknats fram ovan närmar sig medeltalet för Sverige.
Eftersom föreslagen brukningstaxa orsakar stora förändringar för fastigheter med
många bostadsenheter är det svårt att göra denna förändring redan nu. När den nya,
bransch-enliga taxekonstruktionen väl implementerats bör Ale dock fortsätta justera de
olika avgiftsparametrarna för att på sikt uppnå en bättre balans som i större grad
motsvarar övriga svenska kommuners fördelning.
Figur 13: Avgiften för ett typhus B i relation till avgiften för ett typhus A för Sveriges kommuner.
Ale kommun ligger i den gröna stapeln.
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Nationell jämförelse och rekommenderad långsiktig förändring

51

Investeringsbehov leder till avgiftshöjningar

I denna utredning har avgiftsnivåer räknats fram för kommande år 2022. Någon
redovisning av vilka behov av avgiftshöjningar som kommer att finnas längre fram än så
redovisas i denna rapport.
Figur 14: Jämförelse av förändringar av brukningsavgiften runtom i Sverige (källa: Svenskt
Vattens taxerapport 2020).
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I Svenskt Vattens taxerapport från 2020 framgår att det sker ett svagt trendbrott bland
kommunerna när det kommer till avgiftshöjningar. Allt fler höjer brukningsavgiften och
vissa gör relativt stora höjningar mellan åren. Ale kommun har höjt, och kommer att höja,
sina brukningsavgifter med 8–9 % per år, och vi kan i Figur 14 se att ca 50 kommuner
gjort liknande höjningar mellan 2019 och 2020. Det finns enligt Svenskt Vattens
utredningar ett mycket stort investeringsbehov i de allmänna VA-anläggningarna runt
om i landet, varför vi med största sannolikhet kommer se fortsatta avgiftshöjningar
kommande år.
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6. Rekommendationer

•

Ale bör arbeta med uppföljning av kostnader för utbyggnad av VA för att på så
sätt kunna säkerställa att anläggningsavgifterna ligger på en korrekt nivå.
Genom att följa upp med utfall och verklig kostnadstäckningsgrad i olika
områden kan bättre prognoser för nya områden göras framgent.

•

Arbetet med att bestämma hur många grundavgifter som ska debiteras per
fastighet i de fall det finns flera mätställen per fastighet har varit omfattande
och kommer behöva följas upp vid övergången till ny taxa.

•

En simulering i Ales debiteringssystem bör göras för att testa föreslagna
avgifter. Då kan den intäkt de ger på gällande register och underlag kontrolleras.
Förslagsvis görs denna simulering innan beslut om nya avgifter tas.

•

Eftersom Ale inte tidigare debiterat allmän platsmarkhållare är det viktigt att
kommunicera ytor med dessa inför första fakturan. Det är riskabelt att
kommunicera priser innan ny taxa har beslutats, så rekommendationen ligger
främst i att gå igenom vilka ytor varje allmän platsmarkhållare ska debiteras för.

•

Dagvattenavgiften föreslås här vara indelad i tre olika kategorier. Det är viktigt
att dessa kategorier ses över i abonnentregister och för allmän platsmark inför
debitering. En intern arbetsbeskrivning av hur ytor ska kategoriseras behöver
också tas fram.

•

Ale bör tänka över hur kommunikationen med beslutsfattare och VA-kollektivet
om ny taxa och konsekvenser ska ske. En omfattande konstruktionsförändring
har gjorts, varför det kommer vara viktigt att ta fram information kring
förändringen.
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VA Strategi rekommenderar att Ale ser över följande punkter i det framtida arbetet och
inför att ny taxa implementeras:
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 242

Dnr KS.2021.515

VA-taxa för 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa 2022
att gälla från och med 2022-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa - Taxa för
Ale kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen 2020-11-09 KF
§ 197, därmed upphör att gälla.
Sammanfattning
VA-kollektivet ska enligt lag om allmänna vattentjänster med avgifter
finansiera de kostnader som krävs för att ordna och driva VA-anläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-10-07 § 165 föreslagit
kommunfullmäktige att anta en VA-taxa från och med 2022 som bygger på en
ny modell för avgifternas beräkning. Beslut om ny taxekonstruktion hanteras i
särskilt ärende (dnr KS.2021.516). I förslaget till ny taxa hanteras de
kommande investeringsbehoven genom taxeökningar, som kommer att vara
större än inflationen.
VA-taxan är uppdelad i två delar, brukningstaxa och anläggninstaxa.
Höjningen av brukningstaxan ger en uppskattad intäktsökning med cirka 9 000
tkr vilket utgör en avgiftshöjning om cirka 15 % för brukningsavgifterna räknat
på totalen.
Höjningen av anläggningstaxan ger en uppskattad intäktsökning på drygt 1 000
tkr, vilket utgör en avgiftshöjning om cirka 6 % för anläggningsavgifterna
räknat på totalen. Genom denna höjning uppnås 100 % kostnadstäckningsgrad
för planerad byggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 165, 2021-10-07
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-09-16
Förslag till VA-taxa 2022
Rapport VA-taxa Ale kommun, 2021-09-11

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Sektorchef samhällsbyggnad
Redovisningsenheten
Kontaktcenter
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.515
Datum: 2021-11-24
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Antagande av VA-taxa 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-taxa 2022 att gälla från
och med 2022-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxa - Taxa för Ale kommuns
allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen 2020-11-09 KF § 197, därmed upphör att
gälla.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
VA-kollektivet ska enligt lag om allmänna vattentjänster med avgifter finansiera de kostnader
som krävs för att ordna och driva VA-anläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2021-10-07 § 165 föreslagit kommunfullmäktige att
anta en VA-taxa från och med 2022 som bygger på en ny modell för avgifternas beräkning.
Beslut om ny taxekonstruktion hanteras i särskilt ärende (dnr KS.2021.516). I förslaget till ny
taxa hanteras de kommande investeringsbehoven genom taxeökningar, som kommer att vara
större än inflationen.
VA-taxan är uppdelad i två delar, brukningstaxa och anläggninstaxa.
Höjningen av brukningstaxan ger en uppskattad intäktsökning med cirka 9 000 tkr vilket
utgör en avgiftshöjning om cirka 15 % för brukningsavgifterna räknat på totalen.
Höjningen av anläggningstaxan ger en uppskattad intäktsökning på drygt 1 000 tkr, vilket
utgör en avgiftshöjning om cirka 6 % för anläggningsavgifterna räknat på totalen. Genom
denna höjning uppnås 100 % kostnadstäckningsgrad för planerad byggnation.
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Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-07 § 165
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-09-16
Rapport VA-taxa Ale kommun, 2021-09-11
VA.-taxa 2022
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen/styrdokument
För kännedom:

Ekonomichef
Sektorchef samhällsbyggnad
Redovisningsenheten
Kontaktcenter
Ärendet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Ekonomisk bedömning
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
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Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningens bedömning
Utifrån att Ale är en växande kommun ställer det krav på investeringar och reinvesteringar i
VA-nätet. VA är en förutsättning för kommunala ansvar som bostadsförsörjning och
verksamhetsmark, alltså för kommunens expansion. Det innebär att det är nödvändigt att
genomföra, som samhällsbyggnadsnämnden har visat, taxehöjningar för att finansiera dessa.
Kostnaderna ska enligt lag bäras av VA-kollektivet.
Sektor kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

SBN § 165

Dnr SBN.2021.180

VA-taxa 2022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
VA-taxa 2022. Vid ikraftträdande ersätter "VA-taxa 2022" befintligt dokument
"VA-taxa - Taxa för Ale kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning",
antagen 2020-11-09 KF § 197.
Den nya VA-taxan ska gälla från 1 januari 2022..
Sammanfattning
I detta ärende behandlas och beslutas förslag till förändrad VA-taxa för Ale
kommun 2022. Förslaget till förändring baseras på det ökade behov av intäkter
som VA-verksamheten kräver för att täcka kostnaderna för verksamhetens
långsiktiga mål, kommande stora investeringar och kraftigt ökade
kapitalkostnader. Detta ärende är ett rent ekonomiskt beslut och skall särskiljas
från ärende SBN.2020.94 som behandlar förslag till beslut om ny
taxekonstruktion.
Då investeringarna är många och stora de kommande åren behöver VA-taxan
höjas med mer än normal inflation (2-3 %) under ett antal år framöver. Beslut om
en mer påtaglig höjning av VA-taxan (8 %) togs av kommunfullmäktige 2021 och
förväntas behöva genomföras åtminstone fram tom 2025 om planerade
investeringar skall kunna genomföras.
VA-taxan omfattar en brukningstaxa och en anläggningstaxa.
Föreslagen VA-taxa 2022 map. Brukningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning
med
ca 9 000 tkr vilket utgör en avgiftshöjning om ca 15 % för brukningsavgifterna
räknat på totalen. Brukningsavgifterna förändras och omfördelas beroende på typ
av fastighet. För exempelvis småhus, Typhus A, ökar brukningsavgiften med 9 %
och för vissa lokaler, flerbostadshus och samfällighetsföreningar blir höjningen
betydligt mer än 20 %.
Föreslagen VA-taxa 2022 map. Anläggningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning
på drygt 1 000 tkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 6 % för
anläggningsavgifterna räknat på totalen. Genom denna höjning uppnås 100 %
kostnadstäckningsgrad för planerad byggnation.
I och med att ny taxekonstruktion införs så förändras och omfördelas
anläggningsavgifterna beroende på typ av fastighet. För exempelvis småhus,
Typhus A, sänks anläggningsavgiften med 28 % och för flerfamiljshus höjs
anläggningsavgiften med upp till 21 %.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

Beslutsunderlag
Rapport VA-taxa Ale_slutgiltig version 2021-09-11_VA-Strategi
Förslag till ny VA-taxa 2022-Taxedokument
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom

Ekonomichef
Redovisningsenheten
Kontaktcenter
Plan och Myndighet - Bygg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(14)

Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer:SBN.2021.180
Datum: 21-09-16 2021-09-16
Enhetschef VA Gunnel Borgström
Samhällsbyggnadsnämnden

VA-taxa 2022
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
VA-taxa 2022. Vid ikraftträdande ersätter "VA-taxa 2022" befintligt dokument
"VA-taxa - Taxa för Ale kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning",
antagen 2020-11-09 KF § 197. Den nya VA-taxan ska gälla från 2022-01-01.
Sammanfattning
I detta ärende behandlas och beslutas förslag till förändrad VA-taxa för Ale kommun 2022.
Förslaget till förändring baseras på det ökade behov av intäkter som VA-verksamheten kräver
för att täcka kostnaderna för verksamhetens långsiktiga mål, kommande stora investeringar
och kraftigt ökade kapitalkostnader. Detta ärende är ett rent ekonomiskt beslut och skall
särskiljas från ärende SBN.2020.94 som behandlar förslag till beslut om ny
taxekonstruktion.
Då investeringarna är många och stora de kommande åren behöver VA-taxan höjas med mer
än normal inflation (2-3 %) under ett antal år framöver. Beslut om en mer påtaglig höjning av
VA-taxan (8 %) togs av kommunfullmäktige 2021 och förväntas behöva genomföras
åtminstone fram tom 2025 om planerade investeringar skall kunna genomföras.
VA-taxan omfattar en brukningstaxa och en anläggningstaxa.
Föreslagen VA-taxa 2022 map. Brukningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning med
ca 9 000 tkr vilket utgör en avgiftshöjning om ca 15 % för brukningsavgifterna räknat på
totalen. Brukningsavgifterna förändras och omfördelas beroende på typ av fastighet. För
exempelvis småhus, Typhus A, ökar brukningsavgiften med 9 % och för vissa lokaler,
flerbostadshus och samfällighetsföreningar blir höjningen betydligt mer än 20 %.
Föreslagen VA-taxa 2022 map. Anläggningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning på drygt
1 000 tkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 6 % för anläggningsavgifterna räknat på
totalen. Genom denna höjning uppnås 100 % kostnadstäckningsgrad för planerad byggnation.
I och med att ny taxekonstruktion införs så förändras och omfördelas anläggningsavgifterna
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beroende på typ av fastighet. För exempelvis småhus, Typhus A, sänks anläggningsavgiften
med 28 % och för flerfamiljshus höjs anläggningsavgiften med upp till 21 %.
Ken Gunnesson

Mattias Mossberg

Tf. Sektorchef Samhällsbyggnad

Verksamhetschef Teknik

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Förslag till VA-taxa 2022
Rapport VA taxa Ale - slutgiltig rev: 2021-09-11 - VA-strategi
2021-09-14
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Delges:
För kännedom:

Ekonomichef
Redovisningsenheten
Kontaktcenter
Plan och Myndighet - Bygg
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Ärendet
I Ale kommuns långsiktiga handlingsplan - VA-plan (antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-19 SBN § 9) är ett av de viktigaste målen att förnyelsetakten på VAledningsnätet ökas till en långsiktigt hållbar nivå. För att klara verksamhetens långsiktiga mål,
kommunens tillväxt och befintlig VA-verksamhets förnyelsebehov har VA-enhetens
investeringstakt kraftfullt ökat.
Den ökade investeringstakten innebär att VA-kollektivets kapitalkostnader kommer att öka
kraftigt. Detta i samband med anläggandet av nya överföringsledningar för spillvatten från
Älvängen till Ryaverket då det lokala reningsverket läggs ned. Vidare har en ny
överföringsledning för vatten längs samma sträcka beslutats genomföras, för att förstärka
kommunens vattenförsörjning och möta planerad befolkningstillväxt. VA-anläggningen
planeras byggas under åren 2022-2025. Kraftfulla investeringar krävs också för att möjliggöra
kommande detaljplaner. Det största projektet blir Nödinge Centrum men även Gustavas plats,
Älvängen Centrum mfl. kräver VA-åtgärder för att möjliggöras. I nedanstående diagram visas
historik samt prognos avseende VA-huvudmannens investeringskostnader. VA-investeringen
för Nödinge Centrum prognostiseras att aktiveras 2024 och ingår i diagrammen nedan. För att
klara målet i kommunens VA-plan avseende acceptabel förnyelsetakt på befintligt VA-system,
föreslås en långsiktig investeringsnivå om ca 30 000-40 000 tkr per år vilket också har lagts in
i ekonomisimuleringen nedan. I simuleringen nedan har även en mycket grovt uppskattad
nettokostnad för VA-kollektivet på ca 62 500 tkr för Nödinge C lagts in.
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Baserat på ovanstående diagram förväntas avskrivningskostnaderna 2022 öka med
ca 2 500 tkr jmf. med årsprognos 2021.
VA-verksamheten prognostiserar ett underskott med ca 2 000 tkr för 2021 och är en
konsekvens av bland annat kraftig höjning av materialkostnaderna på världsmarknaden
tillsammans med att till exempel personalkostnader varit underbudgeterade tillsammans med
att kommunens leverantörer av vatten, Kungälv respektive Göteborgs stad, har genomfört
större prishöjningar under de senaste åren och denna trend fortsätter. En avgiftshöjning med
10,7 procent på Ales vattenavtal med Göteborgs stad har aviserats för 2022. Förväntad
prisökning i motsvarande vattenavtal med Kungälv uppskattas i budget 2022 till ca 5 procent.
Avloppskostnaden har bedömts utifrån GRYAB:s långtidsbudget och Ales andelstal
flödesmässigt till GRYAB. Klimatförändringarna leder till ökad nederbörd och därmed ökad
avloppsvattenmängd och kostnad för omhändertagande. Det ger en kostnadsökning om totalt
ca 2 800 tkr för inköp av vatten och knappt 1 000 tkr för omhändertagande av avlopp
budgetåret 2022 jämfört med budget 2021, baserat på ett normalår. Elkostnaden utgör också
en tung utgiftspost och utöver detta tillkommer allmänna prisökningar för rörmaterial, VAutrustning, konsulter och entreprenörer.
Kostnadsläget 2021 överskrider befintlig budget/taxenivå. För att eliminera det underskott om
ca 2 000 tkr som prognostiseras budgetåret 2021, samt klara verksamhetens långsiktiga mål,
kommande stora investeringar och ökade kapitalkostnader behöver VA-taxan börja höjas
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betydligt mer än normal inflation under ett antal år framöver. Nedan tabell visar taxehistorik
samt är ett räkneexempel och simulering över behov av ökad taxenivå för åren 2022–2025.

Situationen i Ale kommun är inte unik. Förnyelse- och investeringsbehoven finns i hela VAbranschen. Branschorganisationen Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen
behöver stärkas avsevärt gällande kommunernas förnyelse- och investeringsbehov, vilket
sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren.
Hur ser då taxeläget då ut i Ales grannkommuner?
Nedan följer sammanställningar över Brukningstaxa 2021 respektive Anläggningstaxa 2021.
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Ekonomisk bedömning
Vatten- och avloppsverksamheten finansieras normalt inte med skatter, utan via avgifter som
betalas av hushållen eller fastighetsägarna. För lägenhetshushållen integreras normalt sett
denna avgift i hyran. Hur stor VA-taxan och VA-avgifterna blir beslutas av
kommunfullmäktige.
Avgifterna delas upp på två delar:
·

Anläggningsavgift - som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet,
(engångsavgift)

·

Brukningstaxa - som består av en fast årlig avgift samt en rörlig avgift per m3 som
beräknas på hur mycket vatten som förbrukas i hushållet
(årlig kostnad -faktureras oftast kvartalsvis).

Anläggningsavgift ska täcka kostnaderna för utbyggnation av nya exploateringsområden och
anslutning av nya abonnenter.
Brukningsavgifter ska täcka de löpande kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna
VA-anläggningen, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnaderna för
investering i ledningsnätet, reningsverket, vattentorn och andra anläggningar såsom
pumpstationer mm. Brukningsavgifterna bör inte täcka kostnader för utbyggnad av den
allmänna anläggningen eftersom de som redan är anslutna då blir belastade med kostnader
som enskilda fastighetsägare ska betala.

Förslag till nya anläggningsavgifter
Vid beräkning av anläggningsavgifter för 2022 har INFRA-enheten utgått från
investeringsutgiften för den utbyggnad som Ale kommun står inför de närmsta tre till fem
åren. Här har man uppskattat kostnader respektive möjliga VA-anläggningsintäkter och vilken
avgiftshöjning som krävs för att få 100 % täckningsgrad.
Det förslag till nya anläggningsavgifter som här presenteras bygger på Svenskt Vattens
Basförslag P120 (Publikan Juni 2021). I nedanstående tabell redovisas förslag till
anläggningsavgifter för Ale år 2022 i ny taxekonstruktion.
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I nedanstående tabell redovisas konsekvenserna av höjd anläggningstaxa taxa om ca 6 % på
totalen, samt hur höjningen slår för olika typfastigheter (inkl. moms).
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Föreslagna anläggningsavgifter beräknas täcka de uppskattade investerings-utgifterna för den
planerade VA-utbyggnaden, vilket bland annat inkluderar utgifter för att anlägga serviser och
bygga ut distributionsnät i de olika utbyggnadsområdena. Detta innebär således att de nya
avgifterna når målet på 100% kostnadstäckning, vilket framgår av nedanstående tabell. nedan.
Summering uppskattade kostnader och nya anläggningsavgifter 2022 (exkl. moms).

Förslag till nya brukningsavgifter
Det förslag till nya brukningsavgifter som här presenteras bygger på Svenskt Vattens
Basförslag P120 (Publikan Juni 2021).
Förslag till brukningsavgifter i Ale 2022 inklusive ny taxekonstruktion.

Invånarperspektiv
Renovering och reinvestering av VA-ledningsnätet är ur rättvisesynpunkt viktigt att ta på
allvar så att kommande generationer inte ärver ett ledningssystem som är helt undermåligt.
Därför behöver driftsäkerheten säkras och investeringarna gå över fler generationer.
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Nyinvesteringar och kapacitetsökning på kommunens VA-system är nödvändiga för att möta
befolkningsökningen och säkra kommunens långsiktiga VA-försörjning.
Nedanstående tabeller visar konsekvenserna av ny taxekonstruktion samt höjd taxa om
ca 15 % på totalen.
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Förändringen för typhus A och B är en höjning på 9 respektive 7 % vilket är en mindre
höjning än den totala intäktshöjningen 2022. Totalt sett behöver intäkterna höjas med 14,8%
vilket motsvarar 70 milj. kronor i totalt intäkt från brukningsavgifter 2022. Vi kan vidare se
att fastigheter som inte har alla tjänster, till exempel de som saknar dagvattentjänster eller
endast är anslutna till spillvatten, får en sänkning. Detta beror på att kostnaderna nu fördelas
utifrån vattentjänsterna (V, S, Dfastighet och Dgata), och varje ansluten fastighet ska endast vara
med och bekosta det som den får tillgång till. I gällande taxa finns inga avgifter för dagvatten,
utan kostnaderna för dagvattenhantering tas ut av alla anslutna och troligtvis främst de som är
anslutna till spillvatten.
Störst förändring kommer de fastigheter som har många bostadsenheter, låg
förbrukning och stor tomtyta att få. Vi kan i tabellen ovan se exemplet med en
industrifastighet och en handelsfastighet. Dessa fastigheter har ofta stora byggnader
och stora hårdgjorda tomter, vilket de med ny taxekonstruktion får betala avgift för. I
gällande taxa är den fasta avgiften lika stor för alla fastigheter oavsett storlek, vilket gör
att industrifastighetens avgift inte påverkas av byggnadernas eller tomtens storlek.
Avgiftsförändring för hela VA-kollektivet, det vill säga per fastighet oavsett fastighetstyp.
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Hållbarhetsperspektivet
Ett bra fungerande Va-system minskar mängden ovidkommande vatten och därmed mindre
pumptider, minskad kemikalieanvändning och färre bräddningar till Göta älv. Ovidkommande
vatten leder även till källaröversvämningar med stora kostnader som följd.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Branschorganisationens rekommendation är att VA-taxan skall vara kostnadsriktig i enlighet
med vattentjänstlagen. Detta innebär bl.a. att intäktsfördelningen (fast och rörlig) ska matcha
kostnadsfördelningen. Vidare rekommenderas en intäktsfördelning där intäkterna från rörliga
och fasta avgifter blir lika stora. I dagens VA-taxa för Ale kommun utgör de fasta intäkterna
ca 40 % och de rörliga intäkterna ca 60 %. I ny konstruktion 2022 är fördelningen 50-50 %.
Remissyttrande
Synpunkter har inhämtats genom samverkan med Kungälvs kommun, Kretslopp och Vatten
samt GRYAAB i Göteborg. Något ytterligare remissförfarande bedöms inte krävas.
Beslutets genomförande
Vid ikraftträdande ersätter förslaget till ny VA-taxa 2022 dagens "VA-taxa - Taxa för Ale
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, daterad 2021-01-01.
Den nya VA-taxan ska gälla från 2022-01-01.
Ny VA-taxa skall översändas till KS i enlighet med reglemente för Ale Kommuns
styrdokument. Den nya VA-taxan skall även läggas ut på Ale kommuns hemsida.
Infraenheten- enheten ombesörjer denna handläggning.
Förvaltningens bedömning
Föreslagen avgiftshöjning inför 2022 är väl motiverad med tanke på kommande
kostnadsökningar framförallt vad gäller kapitalkostnader för kommande investeringar och
avgiftshöjningar från våra leverantörer av dricksvatten och mottagare av avloppsvatten.
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Ansvarig sektor:
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Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2021-11-09, § ??
Samhällsbyggnad
2022-01-01
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
SBN.2021.180, KS.2021.??

Ansvarig handläggare

Enhetschef INFRA, sektor Samhällsbyggnad

Taxa för Ale kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning
Ordförklaringar
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning
Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett
Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra
ytor
Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till
den allmänna VA-anläggningen
Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser
till den allmänna VA-anläggningen
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df
Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta
Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av lägenhetsavgift
Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet
av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats
Dagvattenavgift: en årlig avgift per m² Tomtyta eller Allmän platsmark för hantering
av dag- och dräneringsvatten
Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller
mätställe
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Ale kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den

avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls,
om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Småhusfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas med en- eller tvåbostadshus. Exempel på sådana
byggnader är Villa, Radhus, Parhus.
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet
jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett
från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Shoppingcentrum
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Lagerbyggnader
Skola
Sjukvårdslokal

Serverhallar
Sporthallar
Industri

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs
utomhus.
Exempel på sådan fastighet är:
Hamn
Fordonsuppställningsplats
Biltvätt med skärmtak
Återvinningsstationer

Virkesupplag
Obemannad bensinstation
Kyrkogård
Idrottsplats

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd
av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör
fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller
begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor.
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal
m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för
andra fastigheter, och som är max 25 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50 % av en bostadsenhet. Exempel på
bostadsenheter med mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, äldreboende
eller komplementbyggnad med delat kök.
Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där
endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 200-tal m²
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela
lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller
ouppvärmd.
Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BTA).
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
Tomtyta och Allmän platsmark kategoriseras i tre nivåer beroende på ytans karaktär.
Kategori 1: Mestadels hårdgjorda ytor, där den största delen av ytan är hårdgjord.
Exempel på hårdgjord yta är asfalt och tak.
Kategori 2: En blandning av hårdgjorda ytor och ytor med hög genomsläpplighet.
Exempel på ytor med hög genomsläpplighet är gräs och fördröjningsmagasin.
Kategori 3: Mestadels ytor med hög genomsläpplighet, där endast en mindre del av
ytan är hårdgjord.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dräneringsvatten från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten från
Allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 §
LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om
detta.
4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Småhusfastighet och Bostadsfastighet
Avgift utgår per fastighet med:
a)

Servisavgift
En ledning

37 622 kr

Andel av full avgift

70%

Två ledningar

45 683 kr

Andel av full avgift

85%

Tre ledningar

53 745 kr

Andel av full avgift

100%
V

b)

Förbindelsepunktsavgift
Andel av full avgift

c)

Tomtyteavgift
Andel av full avgift

d

Bostadsenhetsavgift
Andel av full avgift

e)* Avgift för Dagvatten utan
att förbindelsepunkt är
upprättad

S

Df

Dg

Total avgift

14 076 kr

23 460 kr

9 384 kr

46 920 kr

30%

50%

20%

100%

9,90 kr

16,49 kr

6,60 kr

30%

50%

20%

5 643 kr

9 404 kr

3 762 kr

18 809 kr

30%

50%

20%

100%

32,99
kr/m2
100%

17 446

17 446 kr

100%

100%

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e)
tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt
inte lagts eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter
som ingår i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras
Förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 50 %.
Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund
av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första
anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två
ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en

eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället
och det medför att nya servisledningar behöver anläggas.
Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser
anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller
avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av full
Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att
uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får inte
tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften.
5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).
5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan
tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte
tidigare ska anses ha betalats.
Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3
iakttas.
5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven
bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande
Bostadsenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).

§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.
Avgift utgår per fastighet med:
a)

b)

c)

Servisavgift
En ledning

37 622 kr

Andel av full avgift

70%

Två ledningar

45 683 kr

Andel av full avgift

85%

Tre ledningar

53 745 kr

Andel av full avgift

100%
V

S

Df

14 076 kr

23 460 kr

9 384 kr

46 920 kr

Andel av full avgift

30%

50%

20%

100%

Tomtyteavgift

14,91
kr/m²

24,85
kr/m²

30%

50%

Förbindelsepunktsavgift

Andel av full avgift
d)*

Avgift för Dagvatten utan
att förbindelsepunkt är
upprättad
Andel av full avgift

17 446
kr
100%

Dg

Total avgift

9,94 kr/m²

49,70 kr/m²

20%

100%

17 446 kr
100%

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d)
tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt
inte lagts eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 6.1
b) med 50 %.
6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av
Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen.
6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter
upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).
6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.
6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§7
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1 c)

100%

6.1 c)

70%

Bostadsenhetsavgift

5.1 d)

0%

-

Avgift för dagvatten utan att
förbindelsepunkt är upprättad

5.1 e)

100%

6.1 d)

100%

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för
med:
* Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut.
I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b)
med delen Df.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e),
jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

Bostadsenhetsavgift

5.1 d)

100%

-

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
* Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket
medger detta.

§8
8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften
enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och
avgifterna därmed blivit högre.
8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift
betalas om 15 500 kr inklusive moms. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
anläggningsavgift.
En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten

Utan moms

Med moms

18,08 kr/m²

22,60 kr/m²

§ 10
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/
eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för
fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen
särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.

§ 11
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta
betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn
till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje
del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska
betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – inträtt
utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående
anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från
det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.
§ 12
12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller
förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
överenskomna kostnader.
12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan
befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den
tidigare servisledningens allmänna del.
12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat
läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess
inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 13
13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

S

en Grundavgift per år

1 666 kr

2 498 kr

4 164 kr

Andel av full avgift

40 %

60 %

100 %

en avgift per m³
levererat vatten

10,89 kr/m³

13,30 kr/m³

24,19 kr/m³

45%

55%

100%

en Bostadsenhetsavgift
per Bostadsenhet och år
för Bostadsfastighet

166 kr

250 kr

416 kr

Andel av full avgift

45%

55%

100 %

12,38 kr

15,12 kr

27,50 kr

45%

55%

100%

Andel av full avgift
c)

d)

en Tomtyteavgift per
påbörjat 100-tal m²
Tomtyta och år för
Annan fastighet
Andel av full avgift

e)

en Dagvattenavgift för
Småhusfastighet
Andel av full avgift

f)

en Dagvattenavgift per
m² tomtyta och år,
Kategori 1

Df

Dg

Total
avgift

V

986 kr

134 kr

1 120 kr

88%

12%

100%

2,24 kr/m²

0,31 kr/m²

2,55 kr/m²

88%

12%

100%

1,41 kr/m²

0,19 kr/m²

1,60 kr/m²

88%

12%

100%

0,29 kr/m²

0,04 kr/m²

0,33 kr/m²

88%

12%

100%

Andel av full avgift
g)

en Dagvattenavgift per
m² tomtyta och år,
Kategori 2
Andel av full avgift

h)

en Dagvattenavgift per
m² tomtyta och år,
Kategori 3
Andel av full avgift

13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och har egen mätning reduceras
Grundavgiften enligt 13 a) med 10%.

För fastighet som ingår i en Samfällighet och har gemensam mätning reduceras
Grundavgiften enligt 13 a) med 50%.
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 150 m³/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 80
m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad.
13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per Bostadsenhet.
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra
servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett
belopp motsvarande 100 % av Grundavgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela kronor.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen
låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om
fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får
huvudmannen uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan
hos mark- och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns,
ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för
prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.
13.8 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), ska avgift utgå med 50 % av avgiften enligt 13.1 b).
§ 14
En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten, Kategori 1
En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten, Kategori 2
En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten, Kategori 3

Utan moms

Med moms

1,61 kr/m²

2,01 kr/m²

0,89 kr/m²

1,11 kr/m²

0,18 kr/m²

0,23 kr/m²

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
brukningsavgift.
§ 15
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet,

ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som
avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och
spillvatten är avsevärd.
§ 16
Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
Grundavgiften och/eller Dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för
respektive ändamål:

en Grundavgift per år
Andel av full avgift
en Dagvattenavgift för
Småhusfastighet

13.1 a)

13.1 e)

V

S

1 666 kr

2 498 kr

40 %

60 %

-

-

Andel av full avgift
en Dagvattenavgift per m²
tomtyta och år, Kategori 1

13.1 f)

-

-

Andel av full avgift
en Dagvattenavgift per m²
tomtyta och år, Kategori 2

13.1 g)

-

-

13.1 h)

-

-

Andel av full avgift
en Dagvattenavgift per m²
tomtyta och år, Kategori 3
Andel av full avgift

Total
avgift

Df

Dg

-

-

986 kr

134 kr

1 120 kr

88%

12%

100%

986 kr

134 kr

1 120 kr

88%

12%

100%

2,24 kr/m²

0,31 kr/m² 2,55 kr/m²

88%

12%

1,41 kr/m²

0,19 kr/m² 1,60 kr/m²

88%

12%

4 164 kr
100%

100%

100%

§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

1080 kr

1350 kr

Uppsättning av vattenmätare

1080 kr

1350 kr

Avstängning av vattentillförsel

680 kr

850 kr

Påsläpp av vattentillförsel

680 kr

850 kr

Montering och demontering av strypbricka i
vattenmätare

1360 kr

1 700 kr

Undersökning av vattenmätare

1360 kr

1 700 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

1020 kr

1 275 kr

Förgäves besök

680 kr

850 kr

Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig
vattenförsörjning:

880 kr

1 100 kr

Grundavgift (inkl 10 dygn) samt avgift enlig 13.1 B
Därefter per dygn, samt avgift enligt 13.1 B

24 kr/dygn

30 kr/dygn

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 200 % av ovan angivna belopp.
§ 18
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och
avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå
enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig
om avgiftens storlek.
§ 19
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller
annan grund som anges i §§ 13 och 15.
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta
betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran
med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

Taxans införande

§ 21
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7
samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster.
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1. Inledning

Ale kommun ligger strax norr om Göteborg och är med sina fem pendeltågstationer och
närheten till E45 en expansiv kommun. Det sker en hel del utbyggnad av bostäder liksom
verksamheter inom kommunen, och störst fokus ligger i dagsläget på att förtäta i de
olika tätorter som har pendeltågstationer. I dagsläget har kommunen drygt 30 000
invånare.
Ale kommun köper dricksvatten från både Kungälv och Göteborg. Spillvatten från
kommunens norra delar renas i kommunens egna avloppsreningsverk i Älvängen, medan
spillvattnet från kommunens mellersta och södra delar leds till Ryaverket i Göteborg.
Ale kommuns VA-taxa har en äldre konstruktion, vilket innebär att den inte följer
bransch-praxis.
Svenskt
Vatten,
som
är
Sveriges
VA-organisationers
branschorganisation, tar fram ett så kallat basförslag till VA-taxa som kommunerna
rekommenderas följa så långt det är möjligt, och det har varit ett av målen med detta
uppdrag. En viktig del i Ale kommuns gällande VA-taxa som behöver förändras är att
den saknar dagvattenavgifter. Om verksamheten har kostnader för hantering av
dagvatten måste taxan innehålla avgifter för detta för att den ska uppfylla de lagkrav
som finns.

Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att beskriva det VA-taxeprojekt som VA Strategi har
genomfört tillsammans med Ale kommuns VA-enhet. Projektets mål har varit ett nytt
förslag till konstruktion av VA-taxa och nya avgiftsnivåer för anläggnings- och
bruknings-taxan. Den nya taxekonstruktionen ska följa branschpraxis, det vill säga
Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Detta förslag har utretts och gjorts om och
beräknas vara helt klart och tillgängligt sommaren 2021, vilket innebär att Ale kommun
kan besluta om ny taxa först när basförslaget är helt klart och publicerat.
Anläggningsavgifterna
ska
täcka
kommande
utbyggnad
och
uppfylla
vattentjänstlagens1 krav på rättvist och skäligt fördelade kostnader mellan de
avgiftsskyldiga. Bruknings-avgifterna ska vara anpassade för att täcka verksamhetens
nödvändiga kostnader och ska vara uppdelade på fyra vattentjänster: dricksvatten,

1

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster också kallad vattentjänstlagen.
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spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Denna rapport beskriver VA Strategis uppdrag att ta fram ett förslag till ny VA-taxa i
Ale kommun. Rapporten beskriver hela projektet, vilket innebär förslag till nya
anläggnings- och brukningsavgifter liksom den nya taxekonstruktionen. Svenskt
Vattens basförslag ligger till grund för den föreslagna taxekonstruktionen och beskrivs
i de inledande delarna av rapporten. Utöver tekniska och ekonomiska förutsättningar
beskrivs i de inledande kapitlen även vissa juridiska förutsättningar genom
vattentjänstlagens bestämmelser.
Vattentjänsterna förkortas enligt följande i denna rapport:
•
•
•
•

V: dricksvatten (även bara kallat vatten)
S: spillvatten
Df: dag- och/eller dränvatten från fastighet
Dg: dag- och/eller dränvatten från gator, vägar och allmänna ytor såsom torg,
parker etc.
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2. Vattentjänstlagen
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, är den lag
som reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet med
fastighetsägare inom VA-kollektivet. Nedan följer utdrag ur lagstiftningen inom
områden som är viktiga för taxearbetet.

Det är i 6 § som kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster regleras på
följande sätt:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så
länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän vaanläggning.
Kommunen är alltså skyldig att inrätta verksamhetsområde och ordna med
vattentjänster för en viss bebyggelse, blivande eller befintlig, om det finns ett behov
och behovet behöver tillgodoses i ett större sammanhang. Dessa två krav ska vara
uppfyllda samtidigt för att kommunen ska vara skyldig att ordna med vattentjänster och
inrätta verksamhetsområde. Behovet bestäms oftast utifrån olika utredningar om
markförhållanden, recipienters känslighet och andra sanitära förhållanden.
Begreppet "större sammanhang" har i propositionen till vattentjänstlagen beskrivits som
ett område med ca 20–30 närliggande fastigheter (prop. 2005/06:78 s 42). Detta
begrepp har senare preciserats i domstolsavgöranden. Som exempel kunde ett område
med 10 fastigheter anses ingå i samma större sammanhang som ett annat
verksamhetsområde när avståndet till området var mindre än en kilometer. Det har även
avgjorts att ca 10 fastigheter kan vara ett tillräckligt antal fastigheter för att omfattas
av begreppet större sammanhang om det behöver ordnas med vattentjänster för
miljöns skull (MÖD M 4062-09 och MÖD M 7788-09). I detta fall handlade det om en
musselart som var rödlistad och därför extra känslig och skyddsvärd, vilket ansågs
utgöra ett tillräckligt starkt miljöskäl. Detta innebär att det kan finnas undantag till
grundprincipen att ett större sammanhang är 20–30 fastigheter som ligger samlat.
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Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket en eller flera
vattentjänster ordnas. Eftersom behovet av de fyra olika vattentjänsterna (V, S, Df, Dg)
kan se olika ut i olika områden brukar verksamhetsområdets innehåll variera. I vissa
områden kan kommunen ha beslutat om verksamhetsområde för till exempel dricksoch spillvatten, och i andra områden ingår även dagvattentjänsterna. Det är viktigt att
beslutsunderlagen och dokumentationen kring verksamhetsområden är tydliga.
Ingående fastigheter bör listas med namn och nummer som ett komplement till kartan.
Eftersom beslutet är tvingade är det viktigt att det tydligt framgår vilka fastigheter som
omfattas av beslutet och om det är hela eller delar av fastigheten som ingår. Samma
sak gäller allmän plats-mark. Det är också viktigt att det framgår vilken eller vilka
vattentjänster verksamhetsområdet innefattar. I de fall verksamhetsområdet finns
sedan en lång tid tillbaka kan benämningen "avlopp" (A) finnas. I vattentjänstlagen finns
en definition av begreppet, vilken innebär att tre vattentjänster ingår juridiskt när
begreppet används - spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Vattentjänstlagens tillämpningsområde
I Ale kommun innebär de topografiska förutsättningarna att bebyggelsen i många
områden ligger i sluttningar. Ovan bebyggelsen finns skog eller naturmark, och vatten
från denna mark rinner ner mot bebyggelsen. För att skydda bebyggelsen har det i vissa
fall anlagts avskärande diken.
Den allmänna VA-anläggningen ska ordnas för att uppfylla kommunens skyldigheter
enligt vattentjänstlagens bestämmelser. I skyldigheten ligger till exempel att ordna en
allmän anläggning för de vattentjänster som verksamhetsområdesbeslutet innehåller.
Om kommunen har verksamhetsområde för avlopp, eller för dagvatten specifikt, ska
den allmänna VA-anläggningen leda bort dag- och dränvatten från bebyggelsen (samt
spillvatten om verksamhetsområdet är för avlopp). Ett verksamhetsområde är, som
ovan nämnts, ett geografiskt avgränsat område. Det är inom detta område som
vattentjänst-lagen, VA-taxa och ABVA2 gäller, och som det ska finnas en allmän VAanläggning. Kommunen ska ta beslut om verksamhetsområde när villkoren i 6 § (se
ovan) är uppfyllda. Ett område utan bebyggelse, till exempel ett skogsområde, bör inte
omfattas av ett verksamhetsområde. Saknas bebyggelse eller planer på bebyggelse
saknas även behovet av allmänna vattentjänster. Om ett naturmarksområde ligger mitt
i ett verksamhetsområde och bebyggelseområde kan bedömningen bli svårare. I vissa
fall kanske marken ur användningssynpunkt kan bedömas som allmän platsmark, och då
2

ABVA (allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen) är en
föreskrift som beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun.
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kan ett behov av dagvattenavledning finnas. Om ett skogs- eller naturmarksområde
ligger i utkanten av en bebyggelse är det dock mycket mer tveksamt om det ska
omfattas av verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet bör följa bebyggelsens och
fastigheternas yttre gräns. I Bild 1 nedan ses ett typiskt exempel på hur det kan se ut i
Ale
Ale kommun, det vill säga mycket skog som angränsar i ytterkant av bebyggelsen. Här
bör verksamhetsområdet följa bebyggelsen och inte omfatta skogs-/naturmarken.
Ale – Google Maps
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Bild 1: Exempel på skogsmark och bebyggelse i Ale kommun.
Bilder ©2020 CNES / Airbus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Technologies, Kartdata ©2020

50 m

Om det krävs ett avskärande dike i bebyggelsens ytterkant för att skydda mot vatten
som kommer från skogsområdet ligger det utanför vattentjänstlagens
avgränsningsområde. Det är inte huvudmannens skyldighet att ordna en anläggning
som skyddar fastigheterna mot vatten som kommer från angränsande fastigheter.
Vattentjänster, till exempel dag-vattentjänster, tillhandahålls genom en
förbindelsepunkt3 till varje fastighet. Fastighetsägaren svarar för att samla ihop dagoch dränvattnet på fastigheten och leda det till förbindelsepunkten, och huvudmannen
leder det sedan vidare mot recipient med den allmänna anläggningen.
Förbindelsepunkten utgör en viktig ansvarsgräns: huvudmannen är ansvarig på ena
sidan av förbindelsepunkten (den allmänna delen) och fastighetsägaren är ansvarig på
andra sidan (se Bild 2).

https://www.google.com/maps/place/Ale/@57.9477837,12.1258162,485m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46455b35d1bbe875:0x40fbc74c54529785!8m2!3d57.988605!4d12.2344546

3

1/3

En annan teknisk lösning än en förbindelsepunkt i form av en rörledning är möjlig om
huvudmannen byggt ett sådant system för att ta emot och leda bort dag- och dränvatten från
fastigheterna i ett område.
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Fastighetsägaren samlar ihop dagoch dränvatten på fastigheten och
leder till förbindelsepunkten.

Huvudmannen tar emot dag- och
dränvatten i förbindelsepunkten och
leder bort det mot recipient eller
rening.

Bild 2: Illustration av förbindelsepunkten och ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och huvudman.

Skyldighet att betala avgifter
Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala avgifter för de
vattentjänster som området omfattar. Detta krav innebär att fastighetsägarens egen
åsikt inte får tas i beaktande när huvudmannen ska fakturera anläggnings- och
bruknings-avgifter. Avgiftsskyldigheten är tvingande om inte fastighetsägaren kan visa
att den själv kan lösa sitt behov av vattentjänster bättre på egen hand. Följande står i
24 § 1 st:
En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten
1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och
behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Obebyggda fastigheter

Enligt vattentjänstlagen inträder avgiftsskyldighet när förbindelsepunkt är upprättad
och förmedlad. Även obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område för
bebyggelse är avgiftsskyldiga så snart förbindelsepunkt upprättats, oavsett om
fastighetsägaren är privat eller kommunal. Om avgift inte tas ut vid förmedlandet eller
om huvudmannen väntar med att förmedla förbindelsepunkten innebär det att
kostnaderna för nya anslutningar belastar andra fastigheter.
Allmän platsmarkhållare

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska betala
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Förbindelsepunkt = ansvarsgräns
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•

den allmänna platsmarken finns inom verksamhetsområdet

•

om det finns en anläggning som leder bort dag- och dränvatten från den
allmänna platsmarken

Båda punkter ovan behöver vara uppfyllda för att avgiftsskyldigheten ska gälla. Exempel
på allmän platsmarkhållare är Trafikverket, kommunens gatu- och parkförvaltning samt
väg- och samfällighetsföreningar.

Finansiering av VA-verksamhetens kostnader
VA-verksamhetens kostnader kan finansieras på två sätt, antingen via avgifter eller
genom skattefinansiering. Om finansieringen sker helt via avgifter innebär det att
endast de som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen finansierar kostnaderna.
Om finansieringen delvis sker genom skattefinansiering innebär det att skattekollektivet,
det vill säga även de som inte är anslutna till den allmänna VA-anläggningen, finansierar
del av kostnaderna. Det allra flesta svenska kommuner har idag full avgiftsfinansiering.
Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamheten endast belastas med kostnader som är
direkt knutna till att ordna och driva den allmänna anläggningen – så kallade nödvändiga
kostnader. Verksamheten måste arbeta utifrån självkostnadsprincipen, vilken innebär
att kostnader för andra kommunala angelägenheter än att driva den allmänna VAanläggningen aldrig får belasta VA-kollektivet.
Nödvändiga kostnader

Huvudmannen måste i sitt arbete avgöra vad som är så kallade nödvändiga kostnader
för verksamheten. Icke-nödvändiga kostnader måste finansieras på annat sätt än med
VA-avgifter.
De nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen
fördelas mellan de avgiftsskyldiga via VA-taxan. Om intäkterna i verksamheten är högre
än kostnaderna betyder det att avgifterna är högre än vad de nödvändiga kostnaderna
kräver - ett överuttag av avgifter har då gjorts från VA-abonnenterna. Om kostnaderna
istället är högre än intäkterna har inte avgifterna finansierat de nödvändiga kostnaderna
fullt ut och verksamheten har genererat ett underskott.
Tillfälliga överuttag och underskott bör enligt propositionen till vattentjänstlagen
återföras/kompenseras till VA-kollektivet inom de närmaste tre åren – den så kallade
3-årsregeln.
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avgifter till huvudmannen om:
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Följande står att läsa i propositionen4 (s. 87) till vattentjänstlagen angående överuttag
och upparbetade underskott:

Den sista meningen i stycket ovan innebär att det inte är tillåtet att hämta tillbaka ett
för gammalt (läs tre år) upparbetat underskott genom att höja avgifterna. Med annat
sätt menas här skattefinansiering. Kommunen måste alltså skjuta till skattemedel till VAverksamheten om den gått med underskott för lång tid. Det krävs inga kommunala
beslut för detta.

Fördelningsprinciper
I de flesta fall är huvudmannens kostnader för att driva och underhålla VA-anläggningen
till största del fasta. En mindre del, normalt cirka 10–20 % av total kostnad, motsvarar
en rörlig del – kostnader som påverkas av hur mycket vatten som förbrukas i VAkollektivet. Skulle avgifterna i taxan följa samma fördelning skulle det innebära fasta
avgifter som genererar 80 % av intäkterna och ett kubikmeterpris (en rörlig avgift)
anpassat för att generera 20 % av intäkterna.
Många kommuner vill ge fastighetsägarna en viss möjlighet att påverka sin avgift och
uppmuntra till resurshushållning, det vill säga att inte slösa på dricksvattenresursen.
Därför höjs ibland kubikmeterpriset, vilket innebär att fördelningen förskjuts mot en
större andel rörliga intäkter. Det innebär i sin tur att huvudmannens ekonomi påverkas
mer vid ett förändrat beteende bland fastigheterna, det vill säga om de sparar vatten
eller förbrukar mer än normalt. Eftersom huvudmannen måste planera verksamheten
och dess ekonomiska resultat enligt strikta regler i vattentjänstlagen är det viktigt att
hitta en fördelning mellan fasta och rörliga intäkter som fungerar över tid och som
innebär stabilitet. Vattentjänstlagen ställer inte krav på hur fördelningen görs mellan
fasta och rörliga intäkter, men verksamheten ska sträva mot att de totala kostnaderna
och intäkterna följs åt över tid.
Det finns däremot reglerat i vattentjänstlagen hur kostnader kopplade till specifika
vattentjänster ska fördelas. Det står uttryckligen i vattentjänstlagen att
dagvattenavgiften för allmän platsmarkhållare (Dg APH) inte får överstiga kostnaden
4

Prop. 2005/06:78

Rapport slutgiltig 11/9-21

Enligt VA-nämndens uttalande bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom
tre år genom exempelvis en taxejustering. En något längre tid godtas om huvudmannen
har antagit en plan som visar hur utjämningen skall ske. I den mån ett underskott inte
kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, anses VA-verksamheten
finansieras på annat sätt än genom avgifter.
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•

dricksvattenkunderna belastas med avgifter som täcker kostnader kopplade till
dricksvattenhantering,

•

spillvattenkunderna betalar avgifter som bygger på kostnader för spillvattenhanteringen, och

•

dagvattenkunderna betalar vad det kostar att hantera dagvattenanläggningen.

För huvudmannen innebär det att verksamhetens kostnader måste redovisas uppdelade
på dricks-, spill- och dagvatten.
Fördelning av vattentjänsten dagvatten gata (Dg)

De kostnader som huvudmannen har för att leda bort dag- och dränvatten från vägar,
gator och annan allmän platsmark ska delas mellan fastighetsägare och den som ställer
i ordning och underhåller allmän platsmark. Exempel på allmän platsmarkhållare är
Trafikverket, kommunen och i vissa fall samfällda vägar. Kostnaderna ska enligt vattentjänstlagen fördelas enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna
platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten (31 § LAV).
För att hitta denna fördelning använder VA Strategi följande resonemang:
När nyttan av dagvattenavledningen för en väg eller yta överstiger områdets behov ska
den ur avgiftssynpunkt betraktas som allmän platsmark. Är det tvärt om, att nyttan inte
överstiger områdets behov, är det fastighetsägarna som får bekosta denna del.
Förenklat kan sägas att:
•

dagvattenavledning från huvudvägar (allmän nytta, används av många i
kommunen) bekostas av allmän platsmarkhållare

•

dagvattenavledning från lokalgator (lokal nytta, används främst inom till
exempel ett bostadsområde av de som bor i området) bekostas av
fastighetsägarna

Avgifter
VA-taxan består av två huvudtyper av avgifter: anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnader för
att förse fastigheten med allmänt VA och ska inte vara större än fastighetens andel i
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för att hantera dag-vatten från allmän platsmark. Denna vattentjänst måste därför
separeras och räknas fram för sig. Samma princip bör dock gälla för samtliga
vattentjänster – varje vattentjänsts kostnad bör bära sig själv räknat på hela VAkollektivet. Fördelningsarbetet ska därför sträva efter att:
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den allmänna anläggningen. Brukningsavgiften ska täcka löpande kostnader som drift
och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader.
Bruknings-avgifterna bör inte täcka kostnader för utbyggnad av den allmänna
anläggningen eftersom de som redan är anslutna då blir belastade med kostnader som
enskilda fastighetsägare ska betala.

Följande står i 31 § 1 st:
Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga enligt
vad som är skäligt och rättvist.
Att kostnaderna ska fördelas mellan användarna efter skälig och rättvis grund är ett
uttryck för en slags likabehandlingsprincip vid avgiftsuttaget. Likabehandlingsprincipen
uttrycks också som den "sociala likabehandlingsprincipen", och den är en mycket viktig
grund i vattentjänstlagen. Frågan om likabehandlingsprincipen och VA-nyttan togs upp
på 80-talet i Högsta domstolen (HD). När en fråga prövats i HD får den status som
prejudikat, vilket innebär att den blir vägledande för lägre instanser. Domstolen uttryckte
att:
VA-avgifterna i princip ska bestämmas med hänsyn till den huvudsakliga nytta som varje
enskild fastighet har av den allmänna VA-anläggningen och med bortseende från
huvud-mannens individuella kostnader för fastigheten i fråga.
Det är alltså från en prövning av VA-lagstiftningen som begreppet nytta kommer. Innebörden av nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen är att två likadana
fastigheter med samma behov av vattentjänster ska betala samma avgift, oavsett var
fastigheterna är belägna geografiskt.
För att en VA-taxa ska vara fördelad på ett rättvist och skäligt sätt enligt
vattentjänstlagens principer behöver den bestå av både ”kostnadsparametrar” som är
relaterade till faktiska kostnader, och av ”nyttoparametrar” som baseras på den nytta
fastigheten får av den allmänna anläggningen. I nästa kapitel beskrivs VA-taxans olika
delar och principer.
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Arbetet med att ta fram en VA-taxa handlar om att fördela VA-verksamhetens
kostnader mellan de avgiftsskyldiga enligt vattentjänstlagens krav.
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3. Taxekonstruktion

Ale kommun har beslutat att förändra gällande taxa så att den följer Svenskt Vattens
nya basförslag. Då förslaget än så länge är under remiss kan det inte åberopas förrän
det antagits. Det nya basförslaget är förändrat dels språkmässigt, dels i strukturen för
att förenkla för läsaren. Konstruktionsmässigt har vissa förändringar gjorts, till exempel
i delen brukningsavgifter gällande dagvattenavgiften. Dagvattendelen har fått en egen
avgiftsparameter och denna avgiftsparameter har räknats fram för Ale kommun.

Svenskt Vattens basförslag
I detta kapitel beskrivs grunderna i Svenskt Vattens taxeförslag. Eftersom Ale kommun
avser följa detta förslag gäller beskrivningen också för detta uppdrag. De förändringar
som kommer att införas i de nya taxeföreskrifterna hanteras inte i denna rapport då det
nya förslaget ännu inte får åberopas. I grunden kommer Svenskt Vattens förslag dock
att vara sig likt, varför de delar som beskrivs nedan är relevanta oavsett.
Fastighetskategorier

I taxeföreskrifterna är fastigheter uppdelade i olika kategorier. Detta för att olika typer
av fastigheter bör avgiftsbeläggas på olika sätt så att fördelningen blir rättvis och skälig
i enlighet med lagstiftningen. Svenskt Vattens basförslag innehåller följande fastighetskategorier:

Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål och för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på byggnader där
lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt, och som därmed jämställs med
bostadsfastighet, är kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, förvaltning,
utställnings-lokaler, restauranger, industri, sjukvård, stormarknader och sporthallar.

Annan fastighet: Fastighet som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet och som
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. Nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen för annan fastighet
är beroende av tomtytan och inte lokalytan. Exempel på annan fastighet kan vara
hamnar, återvinningscentraler och bensinstationer. Huvudprincipen för att kunna
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Svenskt Vatten, tar fram förslag till författningstext, det vill säga hur VA-taxans
regeltext kan utformas. Det senaste förslaget är från 2009 och bygger på lagstiftning
samt ett antal prejudicerande domar. Under 2018 och 2019 gjorde Svenskt Vatten en
utredning av gällande basförslag som kommer att resultera i ett nytt taxeförslag. Detta
nya basförslag beräknas vara helt klart sommaren 2021.
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kategorisera en fastighet som annan fastighet är att verksamheten främst bedrivs
utomhus – ju större tomtyta, desto mer kan verksamheten utökas. Det kan finnas
byggnader på en fastighet kategoriserad som annan fastighet, men byggnaderna är då
relativt små och motsvarar inte fastighetens VA-nytta, och blir därför inte ett rättvist
mått i VA-taxan.

Obebyggd fastighet: Fastighet som ännu inte bebyggts, men som enligt detaljplan är
Allmän platsmark: Allmän plats enligt detaljplan men också väg eller mark som motsvarar
allmän plats i detaljplan.
Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten får tillgång till
den allmänna VA-anläggningen. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för att
bygga ut anläggningen och förse fastigheterna med allmänt VA. Svenskt Vatten har i
sitt basförslag fyra olika avgiftsparametrar som tillsammans utgör anläggningsavgiften
för fastighetskategorin. En villafastighet debiteras servisavgift, förbindelsepunktsavgift,
tomtyteavgift och lägenhetsavgift när den ansluts till den allmänna anläggningen.
Allmän platsmarkhållare har en egen avgiftsparameter. Nedan följer en beskrivning av
varje parameter.

Servisavgift: Servisavgiften ska spegla kommunens genomsnittliga kostnad för att
ordna en till tre servisledningar. Den är en så kallad kostnadsparameter. Avgiften är
uppdelad per ledning, med ett pris för en ledning, ett annat högre pris för två ledningar,
och ett ytterligare högre pris för tre ledningar. Kostnaden för att lägga ledningar i mark
består till största del av schaktkostnad, där antalet ledningar eller vilken sorts ledning är
av mindre vikt. Därför är avgiften för att få en servis så hög som 70% av full avgift i
Svenskt Vattens basförslag.

Förbindelsepunktsavgift: Denna avgift ska fördela kostnader utifrån fastighetens nytta
– den är en så kallad nyttoparameter. Förbindelsepunktsavgiften ska spegla nyttan av
att fastigheten får tillgång till allmänt VA och fungerar därför som en slags
inträdesbiljett.

Tomtyteavgift: Tomtyteavgiften är en avgift som i första hand ska spegla kostnaden
huvudmannen har för att dra ledningar till och förbi fastigheter, alltså kostnaderna för
distributionsnätet i nya områden. Den ger också ett visst mått på fastighetens nytta
genom att en stor tomt ger större möjlighet att nyttja ytan för bebyggelse. Avgiften är
dock främst en kostnadsparameter, och utgångspunkten är att ju större fastigheten är
till ytan, desto större blir kostnaderna för huvudmannen att dra ledningar förbi
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avsedd för bebyggelse.
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fastigheten. I ett radhusområde där fastigheterna är små och ligger tätt kommer antalet
meter ledning per fastighet vara mindre än i ett område med stora fastigheter. Det är
denna generella kostnadsskillnad som ska speglas genom tomtyteavgiften.
Tomtyteavgiften skapar ofta diskussioner och kan vara svår att förklara för
fastighetsägare. När kommunen fördelar kostnader rättvist och skäligt är rättvisan och
skäligheten på en kollektiv nivå. Det innebär inte att det blir individuell rättvisa.
lägenheter anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången
till VA. Ju fler lägenheter en fastighet har, desto större nytta har fastigheten av den
allmänna VA-anläggningen. För fastigheter där byggnaderna används för annat än
bostäder omvandlas byggnadernas storlek till lägenhetsavgifter. I Svenskt Vattens
basförslag används brutto-area (BTA) för att omvandla till lägenhetsekvivalenter, och
vanligt förekommande är att 150 m2 motsvarar en lägenhet.

Avgift för allmän platsmarkhållare: Avgiften för allmän platsmarkhållaren är i Svenskt
Vattens basförslag en ytbaserad avgift. Den föreslås tas ut som en avgift per m2.
Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift och underhåll av den
allmänna anläggningen. Svenskt Vatten gällande basförslag är uppbyggt med ett antal
avgifts-parametrar som tillsammans ska skapa en rättvis och skälig fördelning. Det nya
förslaget kommer att innehålla en ytterligare avgiftsparameter – en specifik
dagvattenavgift. Nedan följer en beskrivning av varje parameter.

Fast årlig avgift (grundavgift): Den fasta årliga avgiften är densamma för alla fastighetskategorier förutom allmän platsmarkhållare. Avgiften kan ses som en grundavgift, och
grundprincipen är att varje fastighet betalar varsin grundavgift/fast årlig avgift. Om en
fastighet har fått fler serviser och mätpunkter kan huvudmannen i taxeföreskriften
lägga till att ytterligare grundavgift utgår för fastigheten.

Lägenhetsavgift: Lägenhetsavgiften är precis som i anläggningsavgiften kopplad till
nyttan av den allmänna anläggningen. Fastigheter som tillhör bostadskategorin, eller
därmed jämställda fastigheter, betalar avgift beroende på hur många lägenheter eller
hur stor verksamhetsyta som finns. Svenskt Vattens förslag föreslår BTA för att
omvandla verksamhetsyta/lokalyta till lägenhetsavgifter.

Tomtyteavgift för annan fastighet: För annan fastighet bedöms nyttan av den allmänna
anläggningen vara kopplad till ytan på fastigheten istället för de eventuella byggnaderna
på fastigheten. Av den anledningen är nyttoavgiften för annan fastighet en
tomtyteavgift. Denna tomtyteavgift ska inte förväxlas med tomtyteavgiften i
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Lägenhetsavgift: Lägenhetsavgiften är en utpräglad nyttoparameter. Antalet
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anläggningstaxan.

Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är tänkt att vara kopplad till VA-huvudmannens rörliga
kostnader för vattenproduktion och spillvattenrening. Den ger också möjlighet för
fastighetsägaren att påverka sin avgift. Den rörliga avgiften beräknas med hjälp av
vattenmätare som huvudmannen placerar på varje fastighet.

Avgift för allmän platsmarkhållare: Avgiften är både nytto- och kostnadsbaserad och
Dagvattenavgift (eventuell ny avgiftsparameter): I Svenskt Vattens nya förslag till taxekonstruktion finns en ny avgiftsparameter – en dagvattenavgift som tas ut per m2
tomtyta. Avgiften ska i första hand spegla fastighetens nytta av att vara ansluten till
den allmänna dagvattenanläggningen, men också kostnaden fastigheten orsakar.

Ale kommuns gällande taxekonstruktion
Gällande taxekonstruktion i Ale kommun skiljer sig mot Svenskt Vattens basförslag i
flera avseenden – det är två mycket olika taxekonstruktioner sett till utformningen med
avgifts-parametrar, formuleringar och själva grunden i de olika vattentjänsterna. Idag
finns det till exempel ingen dagvattenavgift i Ale kommuns taxa. I och med att det finns
kostnader för hantering av en dagvattenanläggning är det en nödvändighet att införa
dagvatten-avgifter – det är ett lagkrav.
När Ale kommun förändrar taxekonstruktionen kommer det få konsekvenser för
anslutna fastigheter som betalar brukningsavgifter idag. Vissa fastigheter kommer få
betala högre avgifter, andra lägre. Dessa konsekvenser uppstår främst på grund av den
förändrade taxekonstruktionen, vilket innebär att även om huvudmannen bibehåller
samma totala intäktsnivå, uppstår konsekvenser för den enskilde fastighetsägaren.
Även anläggnings-avgiften förändras, men här handlar det om en engångsavgift, vilket
inte påverkar samma personer. Konsekvenserna beskrivs mer ingående i kommande
kapitel där de föreslagna anläggnings- och brukningsavgifterna presenteras och
förklaras.
Ale kommun kommer, som tidigare nämnts, införa Svenskt Vattens basförslag som ny
taxekonstruktion. Några mindre förändringar mot detta basförslag kommer dock göras,
och dessa förändringar beskrivs nedan.
För fastighetsindelningen införs kategorin småhusfastighet. En småhusfastighet är en
fastighet med en eller två bostäder (lägenheter). Den kommer att användas i brukningsavgifterna där dagvattenavgiften för småhus kommer vara schablonbaserad (till skillnad
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tas ut som en avgift per m2 av allmän platsmarkhållare.
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från de andra fastighetskategorierna), och behöver därför särskiljas från andra typer av
bostadshus.

Till begreppet bostadsenhet har det i Ales taxa lagts till en bestämmelse för hur antal
bostadsenheter beräknas för byggnader som till största del används som lagerbyggnad.
Tanken är att en lagerbyggnad inte har samma VA-nytta per m2 som en byggnad där
ytan används som exempelvis kontor, handel eller skola. I Ales VA-taxa kommer därför
en bostadsenhet räknas per 200 m2 istället för per 150 m2 i de fall byggnader främst
används för lagerverksamhet.
En ytterligare bestämmelse för bostadsenheten införs i Ales taxa som också denna
skiljer sig mot Svenskt Vattens gällande basförslag. Byggnader som innehåller
studentrum, äldreboende eller andra typer av boenden med delat kök eller liknande kan
bedömas ha en lägre VA-nytta jämfört med annan bostadsbebyggelse. Utrymmen som
huvudmannen bedömer ligger inom denna beskrivning får i taxeförslaget räknas enligt
principen att varje bostadsenhet beräknas som en halv bostadsenhet.
Slutligen införs en fastighetskategori för campingar – campingfastighet. Den införs för
att förtydliga avgiftsuttaget för just campingfastigheter.
Dagvattenavgiften i Ales taxeförslag kommer vara en ytbaserad avgift, vilket innebär
att det är fastighetens storlek som är avgörande för hur stor dagvattenavgift
fastigheten ska betala. Denna konstruktion för brukningsavgiften skiljer sig från Svenskt
Vattens gällande taxeförslag där dagvattenavgift tas ut som en del av lägenhetsavgiften. Dock kommer det nya basförslaget innehålla just en ytbaserad dagvattenavgift.
De begrepp och justeringar som beskrivs ovan är avsteg från Svenskt Vattens gällande
basförslag. Det innebär att de inte är juridiskt prövade på samma sätt som övriga delar
i föreslagen taxa, vilka helt följer basförslaget. Taxekonstruktionen har tagits fram i
samarbete med Ale kommun och bedömningen är att de avsteg som gjorts motsvarar
ett behov av förfinad fördelning som finns i Ale kommun. Det finns viss juridiskt praxis
gällande uttag av lägenhetsavgift för byggnader som används för lager och även för
byggnader som används för studentboende, dock främst från lägre instanser. Samma
sak gäller den dagvattenavgift som införs i Ale kommuns taxa. VA Strategis bedömning
är att detta sätt att fördela verksamhetens kostnader lever upp till vattentjänstlagens
krav på rättvis och skälig fördelning.
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I Svenskt Vattens basförslag används begreppet lägenhet. Då detta ordval ofta skapar
diskussioner med fastighetsägare till villor och andra typer av byggnader där det inte
finns några verkliga lägenheter, föreslås ordet bostadsenhet användas i Ale kommuns
taxa.
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4. Anläggningsavgifter
Ale kommuns anläggningsavgifter är, precis som Svenskt Vattens basförslag, uppdelade
i fyra olika avgiftsparametrar. Dock skiljer sig flera av parametrarna åt i olika avseenden.
Att avgifterna har olika uppbyggnad och syfte får stora konsekvenser och är en mycket
viktig nyckel till förståelse för vilken effekt den föreslagna anläggningstaxan får i olika
situationer. Här förklaras skillnader mellan taxekonstruktionerna per avgiftsparameter:

Denna avgift skiljer sig mot basförslaget för att den tas ut per byggnad istället för per
fastighet. Den skiljer sig även för att det inte sker någon reduktion av avgiften om
fastigheten inte förses med alla vattentjänster, exempelvis om fastigheten endast
förses med en spillvattenservis. Fastighetsägaren får fortfarande betala lika mycket
som en som får dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenservis.
B) En avgift avseende varje uppsättning servisledningar (servisavgift)
Denna avgift är uppbyggd på samma sätt som i Svenskt Vattens basförslag till taxa,
även gällande reduktioner.
C) En avgift per lägenhet (lägenhetsavgift)
I Ales taxa reduceras lägenhetsavgiften för fastigheter med fler än tre lägenheter.
Lägenhetsavgiften för lägenhet nummer fyra och uppåt är endast ca en tredjedel av
vad den är för de första tre lägenheterna. I basförslaget görs ingen reduktion när antalet
lägenheter blir fler. Syftet med lägenhetsavgiften är att den ska fördela nyttan, och
nyttan minskar inte när antalet bostadsenheter ökar.
D) En avgift för dagvattentjänster per m2 tomtyta (tomtyteavgift)
I Ales taxa finns en dagvattenavgift som ökar och minskar med tomtens storlek. Även i
basförslaget finns en tomtyteavgift, men den är kopplad till samtliga vattentjänster, det
vill säga även dricks- och spillvatten. Vidare reduceras dagvattenavgiften i Ales taxa på
olika sätt för större tomter. Basförslaget har en tomtytebegränsningsregel som innebär
att det finns ett tak för hur stor tomtyta som debiteras för varje fastighet, men upp till
taket debiteras samma avgift per m2.
I Tabell 1 redovisas Ales gällande anläggningstaxa 2021, och i Tabell 2–5 finns
information om de reduktionsregler som används i samma taxa.
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A) En avgift för andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad (förbindelsepunktsavgift)

21

Tabell 1: Gällande anläggningsavgifter i Ale kommun 2021.
a)
b)

c)

d)

Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad
En avgift avseende varje uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten samt dagoch dränvatten
En avgift för var och en av lägenheterna nr 1 till och
med nr 3
En avgift för varje därpå följande lägenhet från och
med nr 4.
Dagvatten kr/m2

Inkl. moms

31 828 kr

39 785 kr

71 080 kr

88 850 kr

24 400 kr

30 500 kr

8 488 kr

10 610 kr

42,00 kr

53,00 kr

Tabell 2: Denna avgift reduceras inte i Ale kommuns gällande taxa. Full avgift utgår oavsett om
en eller flera vattentjänster ansluts.

Andel av full avgift som debiteras

VSD

VS

V/S/D

Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad

100%

100%

100%

Tabell 3: Reduktionsregler för servisavgiften i Ale kommuns gällande taxa 2021.
Servisavgift*
*Andel av full avgift som ska erläggas
1 ledning

70 %

2 ledningar

85 %

3 ledningar

100 %

Tabell 4: Reduktionsregler för lägenhetsavgiften i Ale kommuns gällande taxa 2021.
Andel av full avgift som
V
S
D
debiteras
Lägenhetsavgift

30%

50%

20%

Tabell 5: Reduktionsregler för tomtyteavgiften i Ale kommuns gällande taxa 2021.
Tomtytereduktion i procent för en- eller
tvåbostadshus

Tomtytereduktion i procent för bostadsfastighet med tre eller flera lägenheter och för
fastighet som jämställs med bostadsfastighet.

Delen 0 - 2000 m2

Delen 0 – 3000 m2

0%
2

Delen 2001 - 4000 m
2

Delen 4001 -> m

50%
100%

0%
2

Delen 3001 - 5000 m

25%
2

Delen 5001 - 10 000 m
2

Delen 10 001 -> m

50%
75%
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Exkl. moms

Avgiftsparametrar
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Beräkningsförutsättningar

När kostnaderna ska fördelas mellan olika avgiftsparametrar och fastighetskategorier
ska detta göras utifrån principen att det ska bli skäligt och rättvist. Detta står i
vattentjänst-lagens 31 §. Enligt avgöranden från HD får inte tomtyteavgiften (eller den
del av avgiften som är kostnadsrelaterad) utgöra en för stor del av den totala avgiften.
Detta har lett till att Svenskt Vatten, vars basförslag ligger till grund för
taxeberäkningarna, har infört en tomtytebegränsningsregel där tomtyteavgiften får
vara max hälften av total avgift. Utöver denna tomtytebegränsningsregel har Svenskt
Vatten inget förslag till hur stora parametrarna ska vara i förhållande till varandra, utan
det är upp till varje kommun att hitta sin egen fördelning som motsvarar kraven på en
rättvis och skälig fördelning.
VA Strategi arbetar utifrån principen att hitta balans mellan kostnads- och
nyttorelaterade avgiftsparametrar. För ett typhus A simuleras avgifter fram som innebär
en fördelning som ligger nära fördelningen 50/50% mellan just kostnads- och
nyttoparametrarna. Ett typhus A är en villafastighet som ofta används för diverse
statistiska undersökningar och jämförelser, varför den också används i VA Strategis
beräkningar. Läs mer om avgifts-parametrarna och deras koppling till kostnader och
nytta i Kapitel 3.
Beräkningsunderlag

Vid beräkning av nya anläggningsavgifter har VA Strategi utgått från investeringsutgiften för den utbyggnad som Ale kommun står inför de närmsta tre till fem åren och
som till viss del redan är under arbete. Mycket av den utbyggnad som sker i Ale drivs
och utförs av kommunens plan- och exploateringsavdelning, och det har varit svårt för
VA-avdelningen att få fram ett underlag där endast VA-relaterade kostnader redovisas.
VA-avdelningen har därför själva tagit fram de kostnadskalkyler som redovisas i Tabell
6. Nedan beskrivs de områden och anslutningar som ligger till grund för beräkning av
anläggningsavgifter i detta projekt.

Smedjebacken: Detta är ett område med befintlig småhusbebyggelse som
Länsstyrelsen förelagt Ale kommun att ordna allmänt vatten och spillvatten till. Området
omfattar åtta småhusfastigheter med stora tomter (ca 2 500 m2) som endast ska

Rapport slutgiltig 11/9-21

Vid beräkning av nya anläggningsavgifter har VA Strategi utgått från investeringsutgiften för kommande utbyggnadsområden inom en tre- till femårsperiod, samt den
genom-snittliga årliga förtätningen. Beräkningsarbetet syftar till att fördela
investeringsutgiften rättvist och skäligt mellan de fastigheter som kommer bli
avgiftsskyldiga i framtiden. Hänsyn tas dels till den nytta varje fastighet kommer få, dels
till den kostnad fastigheten kommer orsaka.
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förses med dricks- och spillvatten, inget dagvatten.

Fridhemshöjden: Området byggdes ut 2018 men har av olika anledningar inte fakturerats
fullt ut. Området består av befintlig bebyggelse där tomterna är mellan 1 000 och 2 000
m2 stora. Vissa fastigheter kommer få rätt att behålla eget dricksvatten, övriga
fastigheter förses med samtliga fyra vattentjänster.
industri och beräknas vara klart 2021. Bedömningen från Ale är att det kommer bli ca
nio fastigheter med 2 000–8 000 m2 stora tomter och med en bebyggelse motsvarande
ca fem bostadsenheter per fastighet. Området ansluts till samtliga fyra vattentjänster.

Svenstorp: Området består av ett flerfamiljshus med 33 bostadsenheter och 14

småhus-fastigheter. Flerfamiljshuset har en tomtyta på knappt 12 000 m2, medan den
exakta tomtytan för småhusen ännu är okänd. Området ansluts till samtliga fyra
vattentjänster.

Osbacken: Detaljplanen möjliggör för ca nio fastigheter av typen verksamheter &

kontor, med en total maximal tillåten BTA på 21 000 m2. Då det ännu inte finns någon
fastighets-indelning är tomtytan för fastigheterna okänd. Området ansluts endast till
dricks- och spillvatten, inget dagvatten.

Änggatan: Området avser två flerfamiljshus med totalt 78 bostadsenheter (fördelningen
av bostadsenheterna mellan husen är ännu okänd). Den totala tomtytan för
fastigheterna är 4 290 m2, och båda ansluts till samtliga fyra vattentjänster.
I Tabell 6 redovisas kostandstäckningsgraden per område, vilken visar hur stor del av
utbyggnadskostnaden/investeringsutgiften som skulle täckas av gällande anläggningsavgifter i Ale kommun. Som framgår av tabellen varierar täckningsgraderna kraftigt
mellan olika områden. Generellt kan sägas att den är lägre i områden med befintlig
bebyggelse och högre i områden med nyexploatering. Högst täckningsgrad har
beräknats för industriområdet på Knuts Väg (186 %). Detta kan förklaras av att det
förväntas byggas stora byggnader med många bostadsenheter, vilket genererar många
lägenhetsavgifter.
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Knuts Väg industriområde: Detta område är nyexploatering som ska bebyggas med
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Tabell 6: Investeringsutgift, intäkt och kostnadstäckningsgrad för planerad utbyggnad I Ale
kommun kommande år (exkl. moms).

Smedjebacken

Kostnadstäckningsgr
Investerings- Intäkt med
utgift
gällande taxa 2021 ad med gällande taxa
2021
6 100 tkr

1 790 tkr

29%

Fridhemshöjden

2 439 tkr

757 tkr

31%

Knuts Väg industriområde

1 600 tkr

2 979 tkr

186 %

Svenstorp

3 238 tkr

3 004 tkr

93 %

Osbacken

3 000 tkr

2 152 tkr

72 %

Änggatan

800 tkr

1 177 tkr

147 %

17 178 tkr

11 858 tkr

69 %

Summerat

Utöver de områden som redovisas i Tabell 6 sker även förtätning i befintliga
verksamhetsområden. Enstaka fastigheter ansluts i områden där kommunen redan har
ett VA-ledningsnät och ibland handlar det om tillbyggnader på fastigheter. De avgifter
som faktureras vid det vi kallar förtätning innebär ofta en hög kostnadstäckningsgrad.
Den förtätning som skett historisk redovisas i Tabell 7, och bedömningen från Ale är att
det kommer fortsätta förtätas i ungefär samma omfattning framöver. Därför har
förtätningen bakåt i tiden använts som en prognos för framtiden och finns med som ett
beräknings-underlag för de nya anläggningsavgifterna.
Förtätningen historiskt i Ale har handlat om anslutning av småhusfastigheter, men också
viss industri och flerfamiljsbebyggelse. När en fastighet ansluts inom ett befintligt
verksamhetsområde krävs mindre investeringar från VA-huvudmannen jämfört med när
hela områden ska byggas ut. I vissa fall krävs inte någon fysisk förändring alls då servisledning redan finns sedan tidigare. Exempel på detta är när en fastighetsägare bygger
mer inom fastigheten och därför endast debiteras tillkommande lägenhetsavgifter.
Eftersom beräkning av avgifter för VA handlar om att fördela kostnader är det dock
viktigt att fånga upp de kostnader som faktiskt finns och kopplas till olika former av
anslutningar. Ale har därför räknat ut den genomsnittliga kostnaden för att göra en
servisavsättning i ett befintligt verksamhetsområde, vilken redovisas i Tabell 7
tillsammans med uppgifter om den historiska förtätningen i Ale 2017–2020. I Tabell 8
presenteras sedan utgifterna och intäkterna för förtätningen, liksom den resulterande
kostnadstäckningsgraden.
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Område
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Tabell 7: Historisk förtätning i Ale kommun 2017-2020.

Varav kostnad Investeringsutgift
per servis (exkl.
för servis
16
8 moms)
71 600 kr

Förtätning 2017
Förtätning 2018

5

6

71 600 kr

Förtätning 2019

8

3

71 600 kr

Förtätning 2020

14

12

71 600 kr

Tabell 8: Investeringsutgift, intäkt och kostnadstäckningsgrad för den historiska, och
förväntade framtida, förtätningen i Ale kommun (exkl. moms).

Total
Total intäkt med
investeringsutgift gällande taxa 2021

Kostnadstäckningsgrad
med gällande taxa 2021

Förtätning 2017

859 tkr

1 958 tkr

228 %

Förtätning 2018

215 tkr

542 tkr

252 %

Förtätning 2019

430 tkr

981 tkr

228 %

Förtätning 2020

573 tkr

2 755 tkr

481 %

2 077 tkr

6 236 tkr

300 %

Summerat

Som framgår av Tabell 8 har kostnadstäckningen för förtätningen i Ale de senaste fyra
åren varit hög, i synnerhet förtätningen 2020. Att kostnadstäckningen sticker ut så pass
mycket för detta år kan förklaras av att det 2020 skedde relativt många påbyggnader i
flerfamiljshus, vilket resulterade i många tillkommande lägenhetsavgifter och därmed
höga intäkter i relation till utgifterna. Faktum är att antalet tillkommande lägenhetsavgifter var fler för 2020 än för övriga tre år tillsammans, varför täckningsgraden
naturligt blir högre.
När uppgifterna för förtätningen slås samman med uppgifterna för utbyggnadsområdena i Tabell 6 blir den totala täckningsgraden för all utbyggnad de närmast
kommande åren med gällande taxa 94 %. Detta motsvarar ett underskott på drygt en
miljon kronor, och utgör utgångspunkten för beräkningarna av de nya anläggningsavgifterna. Nya avgifter har räknats fram baserat på en målsättning om att nå full
kostnadstäckning.
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Antal
förtätningar
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Förslag till nya anläggningsavgifter
Det förslag till nya anläggningsavgifter som här presenteras bygger på Svenskt Vattens
basförslag. I Kapitel 3 redogörs för hur de fyra avgiftsparametrarna i Ales nuvarande
anläggningstaxa skiljer sig från Svenskt Vattens basförslag. I Tabell 9 redovisas förslag
till anläggningsavgifter för Ale år 2022 i ny taxekonstruktion.

Exkl. moms

Avgiftsparametrar

Inkl. moms

Servisavgift

42 996 kr

53 745 kr

Förbindelsepunktsavgift

37 536 kr

46 920 kr

Lägenhetsavgift

15 040 kr

18 809 kr

26,39 kr/m2

32,99 kr/m2

Tomtyteavgift

De föreslagna nya anläggningsavgifterna beräknas täcka de uppskattade investeringsutgifterna för den planerade VA-utbyggnaden, vilket bland annat inkluderar utgifter för
att anlägga serviser och bygga ut distributionsnät i de olika utbyggnadsområdena. Detta
innebär således att de nya avgifterna når målet på 100% kostnadstäckning, vilket
framgår av Tabell 10.
Tabell 10: Summering nya anläggningsavgifter (exkl. moms).
19 254 tkr
Summa utgifter

Summa intäkter
Kostnadstäckningsgrad

19 259 tkr
100 %

I de fall en fastighet inte ansluts till samtliga vattentjänster ska avgiften reduceras. De
reduktionsregler som presenteras i Tabell 11 och 12 följer Svenskt Vattens gällande
basförslag och är uppdelade antingen per ledning (servisavgiften) eller per vattentjänst
(övriga avgifter).
Tabell 11: Reduktionsregler för servisavgiften i föreslagen anläggningstaxa 2022.

Servisavgift*
*Andel av full avgift som ska erläggas
1 ledning

70 %

2 ledningar

85 %

3 ledningar

100 %
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Tabell 9: Förslag till anläggningsavgifter I Ale kommun 2022 med Svenskt Vattens basförslags
taxekonstruktion.
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Tabell 12: Reduktionsregler för förbindelsepunkts-, lägenhets- och tomtyteavgift i föreslagen
anläggningstaxa 2022.
Tjänster

V

S

Df

Dg

Förbindelsepunktsavgift

30%

50%

20%

0%

Lägenhetsavgift

30%

50%

0%

20%

Tomtyteavgift

30%

50%

0%

20%

Analys av konsekvenser vid ändrad anläggningstaxekonstruktion
Balans kostnad/nytta

VA Strategi arbetar utifrån principen att hitta en god balans mellan de kostnads- och
nyttorelaterade avgiftsparametrarna i anläggningstaxan. Ett sätt att kontrollera
balansen i taxan är att kontrollera hur avgiften för ett typhus A är fördelad. VA Strategis
utgångs-punkt är att hitta en fördelning som innebär att ett typhus A ligger nära 50/50
% i förhållande mellan kostnads- och nyttoparametrar. Som förklarades i Kapitel 3 är
servisavgiften att se som en ren kostnadsparameter, medan förbindelsepunkts- och
lägenhetsavgiften ses som rena nyttoparametrar. Tomtyteavgiften bedöms främst som
en kostnadsparameter, men den speglar också till viss del den nytta en fastighet har av
tillgången till VA genom att en större tomt ger möjlighet till mer bebyggelse. VA
Strategis utgångspunkt är därför att 80 % av tomtyteavgiften är att se som
kostnadsrelaterad, och resterande 20 % som nyttorelaterad. Baserat på denna
fördelning går det att beräkna fördelningen kostnad/nytta för anläggningsavgiften för
exempelvis ett typhus A. Med de föreslagna avgiftsnivåerna i Ale 2022 blir denna
fördelning 51 % kostnadsparametrar och 49 % nyttoparametrar (se Figur 1).
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Andel av full avgift per vattentjänst
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En fördelning mellan kostnad och nytta på 51 % respektive 49 % för typhus A får anses
vara väldigt nära en 50/50-fördelning, vilket också bör säkerställa att lagens krav på en
rättvis och skälig fördelning uppfylls.
Ett annat potentiellt sätt att analysera balansen i anläggningstaxan kan vara att jämföra
anläggningsavgiften för typhus A med avgiften för typhus B. Vid beräkning av
anläggningsavgift är den enda skillnaden mellan de två fastigheterna att typhus B
debiteras 14 st. fler lägenhetsavgifter. Genom att ställa avgiften för typhus B i relation
till typhus A kan ett potentiellt nyckeltal beräknas fram som beskriver hur många gånger
större anläggningsavgiften är för typhus B. Hur högt eller lågt talet blir styrs av
lägenhetsavgiftens storlek i förhållande till övriga avgiftsparametrar.
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Figur 1: Andel kostnads-/nyttoparametrar för anläggningsavgiften för typhus A.
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Anläggningsavgift typhus A

145 863 kr

Anläggningsavgift typhus B

409 177 kr

Avgift typhus B/avgift typhus A

2,81

Från Tabell 13 framgår att anläggningsavgiften för typhus B är 2,81 gånger större än
avgiften för typhus A i Ale. Det ska poängteras att varken vattentjänstlagen eller praxis
säger något om hur förhållandet mellan avgiften för typhus A och B bör se ut. Från en
undersökning gjord av VA Strategi framgår dock att nästan hälften (134st) av Sveriges
samtliga kommuner ligger inom spannet 2,5–3,5 (baserat på kommunernas taxor
2020), med ett medeltal på 3,16. Ales 2,81 ligger med andra ord i mellanskiktet sett ur
ett nationellt perspektiv.
Lägenhetsavgiften

Lägenhetsavgiften är anläggningstaxan främsta nyttoparameter. Den fördelar högre
avgift till fastigheter med många lägenheter/bostadsenheter eftersom fastigheten ur
ett VA-juridiskt perspektiv då anses har större nytta av sin anslutning till VAanläggningen. Enligt gällande taxa i Ale har de tre första lägenheterna en nytta av
anläggningen motsvarande 30 500 kr/lägenhet (inkl. moms), medan nyttan för den
fjärde lägenheter och uppåt sjunker till 10 610 kr/lägenhet (inkl. moms). Svenskt
Vattens basförslag utgår från att varje tillkommande lägenhet har samma nytta av
anläggningen som den första – nyttan sjunker inte med antalet.
Detta är en viktig principiell skillnad mellan gällande taxa i Ale kommun och föreslagen
ny taxa (som motsvarar Svenskt Vattens basförslag i anläggningsavgiftsdelen). Det får
också konsekvenser vid en jämförelse av gällande och nya avgifter för olika typer av
fastigheter. I Figur 2 och 3 illustreras denna skillnad.
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Tabell 13: Förhållandet mellan anläggningsavgiften för typhus A och B (inkl. moms).
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Figur 2: Lägenhetsavgiftens nivå för gällande anläggningstaxa jämfört med föreslagen ny
anläggningstaxa (inkl. moms).
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Figur 2 visar att nyttan i den föreslagna taxan är konstant oavsett lägenhetsantalet. I
gällande taxa sjunker däremot lägenhetsavgiften från lägenhet fyra och uppåt.

Figur 3: Total lägenhetsavgift vid olika antal lägenheter, jämfört mellan gällande
anläggningstaxa och ny föreslagen anläggningstaxa (inkl. moms).
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Figur 3 visar hur lägenhetsavgiften i gällande och föreslagen anläggningstaxa ökar med
antalet, linjärt i föreslagen taxa men med en bruten linje i gällande anläggningstaxa. En
konsekvens av reduktionen i gällande taxa är att anläggningsavgiften främst fördelas på
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små hushåll och fastigheter såsom villor och mindre verksamheter – de får bära en
större andel av kostnaden för utbyggnad. Med det nya förslaget till anläggningstaxa
kommer dessa fastigheter betala en lägre lägenhetsavgift än vad de hade gjort med
gällande taxa, medan flerfamiljshus och större verksamheter som betalar många
lägenhetsavgifter kommer betala en högre avgift totalt sett. Kostnaderna omfördelas
med andra ord.

Tomtyteavgiften ses i basförslaget främst som en kostnadsparameter. Den totala
ledningssträckan blir generellt längre vid utbyggnation i områden med stora tomter,
vilket resulterar i högre utbyggnadskostnad. Tomtyteavgiften fördelar därför högre
avgifter till större fastigheter och avlastar mindre fastigheter som generellt orsakar lägre
kostnader. I basförslaget finns också en regel som begränsar hur stor tomtyteavgift
som kan debiteras för en enskild fastighet. I Tabell 14 redovisas nivån (tomtytan) där
detta tak uppstår för en enfamiljsbostad beroende på vilka vattentjänster som ansluts.
Tabell 14: Tomtytebegränsningen för en enfamiljsbostad med ny föreslagen anläggningstaxa.

Vattentjänst(er)

Maximal debiterbar tomtyta

V S Df Dg

3 622 m²

VS

3 724 m²

S

4 273 m²

V

5 794 m²

I Ales gällande anläggningstaxa betalar endast fastigheter som är anslutna till dagvatten
en avgift baserad på tomtytan. Denna avgift är därför inte jämförbar med basförslagets
tomtyteavgift, utan har mer karaktären av en dagvattenavgift. I Figur 4 illustreras hur
denna skillnad i avgiftsuppbyggnad påverkar ett antal exempelfastigheter. De exempel
som jämförs har dels olika stora tomter, men framför allt får två fastigheter dagvatten
medan de andra två inte får någon dagvattenanslutning.
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Tomtyteavgiften
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Figur 4: Jämförelse av den avgift som tas ut per m² tomtyta i Ale idag och tomtyteavgiften i
den nya föreslagna taxan (inkl. moms).
Avgift som baseras på tomtyta
125 000 kr
100 000 kr

För villorna utan dagvatten är
tomtyte-avgiften med gällande taxa 0
kr.

50 000 kr
25 000 kr
0 kr
Villa 2000 m2 VS, Villa 2500 m2 VS,
ej D
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Villa 2500 m2
VSDfDg

Föreslagen taxa

Vi kan se att tomtyteavgiften i den nya föreslagna taxan får stora konsekvenser jämfört
med gällande taxa. I Ale får en fastighet med dagvatten idag betala en väsentligt högre
avgift jämfört med en fastighet utan dagvatten. Föreslagen ny taxa innebär en jämnare
fördelning av kostnaderna för utbyggnation av anläggningen, vilket troligtvis bättre
speglar vattentjänstlagens krav på rättvis och skälig fördelning.
Avgift för andel i VA-kollektivet

I gällande anläggningstaxa finns avgiften Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad
(se Tabell 1). Denna avgift reduceras inte för fastigheter som inte får alla vattentjänster.
Dessutom tas den ut per byggnad istället för per fastighet som i basförslaget. Det är
tydligt i vattentjänstlagen att kostnader ska fördelas mellan fastigheter i första hand
och inte byggnader. Att avgiften inte reduceras innebär en snedfördelning. I Figur 5
illustreras en jämförelse av denna avgift mot Svenskt Vattens basförslags
förbindelsepunktsavgift – en parameter som finns med i det nya förslaget till
anläggningsavgifter i Ale.
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Figur 5: Jämförelse mellan andelsavgiften i gällande taxa och förbindelsepunktsavgiften i den
nya föreslagna taxan (inkl. moms).
Andel i VA-kollektivet jämfört med förbindelsepunktsavgift
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Slutsats anläggningsavgifter

Anläggningsavgift tas ut som en engångsavgift och ska tas ut av fastigheter framåt i
tiden. Kommunen ska fördela kostnaderna rättvist och skäligt i en anläggningstaxa
kommande år utifrån de kalkyler och prognoser som finns tillgängliga. Om kostnaderna
går upp på grund av att utbyggnad sker i mer svårbyggda områden bör taxans
konstruktion och avgiftsnivåer spegla detta. Ale kommun utvecklar i dagsläget mycket
i redan bebyggda centrala delar av kommunen och detta innebär relativt låga
utbyggnadskostnader. Så kallade omvandlingsområden, det vill säga redan bebyggda
områden som idag har enskilda VA-lösningar, är betydligt dyrare att ordna allmänt VA
till. Ale kommun tror dock att kommunen kommer att bygga ut allmänt VA till fler
omvandlingsområden framöver. Detta ställer högre krav på att anläggningsavgifterna
ses över regelbundet.
Konstruktionsändringarna i den nya föreslagna taxan får stor påverkan på avgiften för
olika exempelfastigheter. Ovan beskrivs de olika avgiftsparametrarnas enskilda
påverkan för några olika exempelfastigheter. När samtliga fyra avgiftsparametrar läggs
samman och samspelar blir det mer komplext och svårare att utläsa vad som orsakar
förändringar i det enskilda fallet. Oftast är det flera orsaker, det vill säga förändringar i
flera avgifts-parametrar samtidigt, som ligger bakom detta. Konsekvenserna av den nya
taxe-konstruktionen har jämförts för ett antal exempelfastigheter. De fastigheter som
har valts ut är dels typhus A och B, dels ett antal fastigheter som speglar kommande
utbyggnad i Ale kommun (se Tabell 15).
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Typhus A

Detta är en villa med 800 m2 stor tomt som ska anslutas till alla
vattentjänster (V S Df Dg).

Typhus B

Detta är ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och 800 m2 stor tomt som
ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Villa 1

Detta är en villa med 2 000 m2 stor tomt som ska anslutas till
vattentjänsterna dricks- och spillvatten (V S), men som inte har
dagvattentjänsterna (Df och Dg).

Villa 2

Detta är en villa med 2 000 m2 stor tomt som ska anslutas till alla
vattentjänster (V S Df Dg).

Industri

Detta är en industri som motsvarar 16 lägenheter, som har en 3 500 m2
stor tomt och som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Flerfamiljshus

Detta är ett flerfamiljshus med 50 lägenheter och en 3 000 m2 stor tomt
som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

I Tabell 16 redovisas konsekvenser för de valda exempelfastigheterna. Här jämförs full
anläggningsavgift med nuvarande konstruktion respektive föreslagen ny konstruktion.
Som framgår av tabellen varierar förändringen med olika typer av fastigheter. Generellt
kan sägas att:
•

Fastigheter med liten tomtyta och alla vattentjänster får en sänkning (till
exempel typhus A), vilket främst beror på att tomtyte-/dagvattenavgiften och
lägenhets-avgiften sänkts.

•

Fastigheter med stor tomtyta som bara ansluts till dricks- och spillvatten får en
höjning (till exempel Villa 1 och Villa 2), vilket bland annat beror på att de inte
betalar någon dagvattenavgift alls med gällande taxa, medan de med den nya
föreslagna taxan kommer betala (reducerad) tomtyteavgift.

•

Flerfamiljshus får en höjning, vilket bland annat beror på att lägenhetsavgiften
inte reduceras i föreslagen taxa.

•

Fastigheter som ansluts till alla vattentjänsten får generellt en avgiftssänkning,
eftersom dagvattenavgiften de betalar idag är lägre än den nya
tomtyteavgiften.
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Tabell 15: Exempelfastigheter som används för att jämföra gällande taxa med föreslagen ny
taxa.
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Tabell 16: Konsekvenser för utvalda exempelfastigheter, jämfört mellan gällande taxa och

föreslagen ny taxa (inkl. moms).
Föreslagen
taxa 2022

Förändring

Relativ
förändring

Antal i
beräkningsunderlaget

Typhus A

201 535 kr

145 866 kr

-55 669 kr

-28 %

25 st.

Typhus B

389 855 kr

409 192 kr

19 337 kr

5%

1 st.

Villa 1

139 708 kr

151 050 kr

11 343 kr

8%

15 st.

Villa 2

265 135 kr

185 454 kr

-79 681 kr

-30 %

5 st.

Industri

536 940 kr

517 074 kr

-19 866 kr

-4 %

10 st

811 455 kr

984 940 kr

173 485 kr

21 %

4 st.

Flerfamiljshus

I Tabell 16 finns även en kolumn som visar hur många av de olika exempelfastigheterna
som faktiskt finns i beräkningsunderlaget för de nya föreslagna avgifterna. Till exempel
finns 25 st. fastigheter i underlaget som liknar typhus A sett till antal bostadsenheter,
tomtyta och vattentjänster, och som med de nya föreslagna avgifterna därmed kommer
betala en avgift som är 28 % lägre än vad de hade betalat om de hade debiterats utifrån
gällande anläggningstaxa i Ale.
Viktigt att notera är att antalet av de olika exempelfastigheterna som förekommer i
beräkningsunderlaget endast är en ungefärlig uppskattning. Exempelvis har ingen av de
15 fastigheter som är inlagda på raden för Villa 1 en tomtyta på exakt 2 000 m2, trots att
beskrivningen i Tabell 15 säger att Villa 1 har en 2 000 m2 stor tomt. Detta innebär att
uppgifterna i denna kolumn bör analyseras med försiktighet, även om de ger en
indikation på ungefär hur många fastigheter i beräkningsunderlaget som kan hänföras
till den typ-fastighet och som därmed kommer få en viss avgiftsförändring jämfört med
gällande taxa.
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5. Brukningsavgifter
Gällande brukningstaxa i Ale är uppbyggd med följande avgiftsparametrar:
Tabell 17: Gällande taxekonstruktion och brukningsavgifter i Ale 2021.
exkl. moms
3 760 kr
25,00 kr

2021 inkl. moms
4 700 kr
31,25 kr

Denna konstruktion, som består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift, är en äldre
taxekonstruktion där den rörliga delen skapar en skillnad i avgift mellan olika fastigheter
– hög förbrukning innebär högre avgift, och tvärtom. Avgifter debiteras för vatten och
avlopp, vilket innebär att det saknas dagvattenavgifter helt. Det finns dock kostnader
för dagvattenhantering och avgifterna behöver ta hänsyn till det.
I Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion finns bland annat en fast
avgiftsparameter som ska spegla VA-nyttan. Fastigheter som tillhör kategorin
bostadsfastighet betalar en bostadsenhetsavgift och fastigheter som tillhör kategorin
annan fastighet betalar en tomtyteavgift. Ale kommun föreslås införa denna nyttoavgift,
men också ytterligare avgiftsparametrar och förändringar för att taxan ska följa
branschstandard och på så sätt bättre motsvara vattentjänstlagens krav på rättvis och
skälig fördelning.

Beräkningsförutsättningar
Arbetet med att räkna fram nya brukningsavgifter görs av VA Strategi i två steg:
1.

Den intäkt som gällande avgifter (dagens taxekonstruktion) ger under ett år
fördelas om i en ny taxekonstruktion. Olika fördelningsalternativ simuleras tills
en tillfredsställande avgiftsfördelning uppnås, där målet är en rättvis och skälig
fördelning.

2. Nödvändig intäkt för kommande år fördelas i vald taxekonstruktion och
avgiftsfördelning.
Beräkningsunderlag

Beräkningsunderlaget för omfördelning av intäkter i ny taxekonstruktion består av:
•

procentuell kostnadsfördelning för verksamheten uppdelad på vatten,
spillvatten och dagvatten
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•

total prognostiserad intäkt från brukningsavgifter 2021 med gällande taxa

•

procentuell vald fördelning mellan fasta och rörliga intäkter

•

ett utdrag ur kommunens debiteringssystem Future med samtliga fastigheter
och allmänna platsmarkhållare

•

underlag för fördelning av dagvattenkostnader – utförd GIS-analys5 av ytor
inom verksamhetsområdet för dagvattentjänster

•

total kostnad som ska täckas av brukningsavgifter kommande år, i detta fall
2022

Kostnadsfördelning

Ale kommun köper sitt vatten från Kungälv och Göteborg, vilket gör att en större del
av vattenkostnaden är rörlig jämfört med i de kommuner som har egen vattenproduktion. Spillvattnet renas delvis i ett reningsverk i Ale kommun och delvis av Gryaab
i Göteborg. De avgifter som Ale betalar för rening hos Gryaab är till 80 % fasta och till
20 % rörliga. Sammantaget består den större delen av verksamhetens kostnader av
fasta kostnader, vilka inte påverkas av hur mycket vatten som förbrukas. Endast ca 20–
30 % av kostnaden för att hålla igång VA-verksamheten är rörlig.
Rättvis och skälig kostnadsfördelning innebär att vattenkunderna endast betalar
avgifter som täcker kostnader kopplade till dricksvattenhantering, spillvattenkunderna
betalar avgifter som bygger på kostnader för spillvattenhanteringen, och dagvattenkunderna betalar vad det kostar att hantera dagvattenanläggningen. Varje vattentjänsts
kostnader ska kunna redovisas för sig.
I Ale kommuns redovisning har en uppdelning gjorts på vatten, spillvatten och dagvatten
sedan 2014. Det ger bra möjligheter att fördela kostnaderna rättvist och skäligt i
brukningsavgiften per vattentjänst. Hur fördelningen har sett ut genom åren redovisas
i Tabell 18. I tabellen kan utläsas att den genomsnittliga fördelningen för dagvatten är 15
% av total kostnad, spillvatten står för 48 % och vatten för 37 %. På dagvattensidan
bedömer VA-enheten att de kommer ske mer investeringar kommande år, vilket
troligtvis innebär en höjd dagvattenkostnad. Ett arbete pågår mot allt bättre uppdelning
av kostnader, både på drift och på avskrivningar, varför fördelningen kan komma att
ändras framöver. Även på spillvattensidan kommer kostnadsbilden förändras framöver
när verksamhetens avloppsreningsverk i kommunens norra delar ska läggas ner. En
överföringsledning kommer i stället byggas för att leda avloppsvattnet till Gryaab i
Göteborg. Vid beräkning av förslag till nya brukningsavgifter 2022 används medelvärdet
5

GIS är en förkortning av begreppet "geografiska informationssystem", vilket avser system
som hanterar geografisk information
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för kostnadsfördelningen (Tabell 18).

2014

Total kostnad
47,1 mkr

Vatten
40%

Spillvatten
47%

Dagvatten
12%

2015

49,1 mkr

39%

47%

14%

2016

49,5 mkr

37%

47%

16%

2017

45,9 mkr

36%

48%

16%

2018

54,1 mkr

33%

50%

17%

2019

58,3 mkr

37%

47%

16%

2020

58,2 mkr

37%

48%

15%

Fördelning medel

37%

48%

15%

Intäktsfördelning

Intäkterna från brukningsavgifter beräknas under 2021 till ca 60 mkr (exkl. moms). I ny
brukningstaxa ska intäkterna fördelas enligt Figur 6.
Figur 6: Fördelning av totala intäkter från fasta och rörliga avgifter i föreslagen brukningstaxa.

Denna fördelning innebär att 50 % av de totala intäkterna från VA-kollektivet ska
komma från fasta avgifter och 50 % från rörliga avgifter. Varje kommun väljer själv hur
intäkterna ska fördelas, detta styrs inte i vattentjänstlagen. Det är dock fastställt i praxis
att brukningsavgifter kan ha en större andel fasta avgifter jämfört med rörliga just på

Rapport slutgiltig 11/9-21

Tabell 18: Kostnadsfördelning mellan vatten, spillvatten och dagvatten I Ale kommun från
2014–2020 (exkl. moms)
VERKSAMHET
73120 73140 & 73150
73130
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grund av verksamhetens kostnadsfördelning. Verksamhetens kostnader är, som ovan
förklarats, till största del fasta, vilket gör att VA-kollektivets ekonomi blir mycket sårbar
om en alltför stor del av intäkten fördelas på den rörliga avgiften. En brukningstaxa med
en hög förbrukningsavgift innebär en mer sparvänlig taxa. Det som dock händer när
fastighetsägarna sparar vatten är att verksamheten får mindre intäkter än beräknat,
vilket i sig gör att avgiften måste höjas kommande år. VA-verksamheten ska ha en
ekonomi i balans och alltid sträva efter ett nollresultat.

Eftersom brukningsavgifterna betalas av det befintliga VA-kollektivet är registret över
fastighetsägare och andra avgiftsskyldiga ett grundläggande beräkningsunderlag för
just brukningsavgifterna. Ale kommuns VA-register finns i debiteringssystemet EDP
Future.
Att Ale kommun idag har en mycket enkel brukningstaxekonstruktion innebär att det
har saknats uppgifter i befintliga register när taxan gjorts om. Införandet av Svenskt
Vattens basförslag innebär att fastighetsunderlaget har behövt kompletteras med:
•

antalet lägenheter, alternativt bruttoarea (BTA), per fastighet

•

information om vilka fastigheter som är avgiftsskyldiga för dagvattentjänsterna
Df och Dg

•

information om fastighetsbeteckningar

•

information om vilka stora fastigheter som ska debiteras flera fasta avgifter
(grundavgifter) på grunda av flera mätställen

•

information om samfällighetsföreningar med gemensamhetsanläggningar

Detta har inneburit ett mycket stort inventeringsarbete i Ale. I hela VA-registret har
antalet lägenheter i bostadsfastigheter inventerats, liksom byggnadernas BTA för de
fastigheter som har annan typ av verksamhet än bostäder.
För att ta reda på vilka fastigheter och vilken allmän platsmark som har tillgång till
dagvattentjänster har analyser och bedömningar gjorts i GIS. I vissa fall har Ale också
gjort inventering på plats. Även detta har varit ett omfattande arbete.
Utöver att ovanstående underlag saknades helt i Ales register behövde VA-registret i
många fall också kompletteras med fastighetsbeteckningar. Enligt vattentjänstlagen
ska kostnaderna fördelas mellan de fastigheter som finns inom verksamhetsområdet
och som fått tillgång till en anslutning till den allmänna anläggningen. Därför har
uppgifter om fastighetsbeteckningar matchas in i VA-registret från andra kommunala
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Grundprincipen är att varje fastighet betalar en fast årlig avgift (grundavgift). Om
fastigheten är stor finns ibland behov av flera uppsättningar serviser och då också flera
mätställen. I Svenskt Vattens basförslag finns möjlighet att ta ut ytterligare fast avgift
(grundavgift) om fastigheten har flera mätställen. I Ales fall går det dock inte att utgå
från att varje extra servisuppsättning innebär ett extra mätställe och då ytterligare fast
avgift (grundavgift) för fastigheten. Det finns många fastigheter med många
servisuppsättningar där de extra serviserna inte används och/eller inte är kopplade till
en mätare. Om det inte verkar finnas behov av servisledningarna är det tveksamt vem
som historiskt tagit initiativ till att lägga en extra servis – fastighetsägaren eller
huvudmannen? I dessa fall är det svårt att bedöma om ytterligare fast årlig avgift
(grundavgift) ska debiteras fastigheten.
Arbetet med att bestämma hur många grundavgifter som ska debiteras per fastighet, i
de fall det finns flera servisuppsättningar och mätställen, har varit omfattande, och
resultatet kommer att behöva följas upp vid övergången till ny taxa.
Slutligen har ett inventeringsarbete gjorts för att få fram uppgifter om samfällighetsföreningar anslutna till den allmänna anläggningen med en gemensam förbindelsepunkt.
Här har information tagits fram om vilka de anslutna fastigheterna är i varje förening.
Likaså har information om hur anslutningen är gjord – med gemensam mätning eller med
enskild mätning på varje fastighet – förts in i verksamhetens debiteringssystem.
Underlag för fördelning av dagvattenkostnader

VA Strategi använder sig av ytor för fördelning av dagvattenkostnader. Ale har därför
gjort en analys med hjälp av GIS. Alla ytor inom verksamhetsområdet för dagvatten,
både fastighetsmark (Df) och gator och allmän plats (Dg), har beräknats och
summerats. Generaliserade avrinningskoefficienter har använts för att vikta ytor, där
hårdgjorda ytor viktats högre än gröna ytor. I Tabell 19 ses en sammanställning av
resultatet som sedan använts för att fördela verksamhetens dagvattenkostnader.
Nettoytan avser total yta (bruttoyta) multiplicerad med avrinningskoefficient.
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Kommunala lokalgator

0,9

200 260

180 234

Enskilda lokalgator

0,9

449 346

404 411

Kommunala huvudvägar

0,9

204 778

184 300

Trafikverksvägar

0,9

360 124

324 112

Enskilda huvudvägar

0,9

122 793

110 514

Fastighetsmark mestadels hårdgjord

0,8

1 836 775

1 469 420

Fastighetsmark blandad

0,5

5 335 596

2 667 798

Fastighetsmark mestadels grön/permeabel

0,1

0

0

8 509 672

5 340 789

Summa

För att taxan ska fungera rent administrativt har dagvattenavgiften för fastigheter
definierade som småhus schabloniserats. Det innebär att alla småhusfastigheter får en
dagvattenavgift som baseras på samma yta. Ytan som valts är medianvärdet för
småhusfastigheter i Ale: 700 m2. Trots att tomtytan varierar även för småhusfastigheter
bör skillnaden inte vara större än att dagvattennyttan kan avspeglas genom en schablon
för denna till antalet stora grupp av fastigheter.
I Figur 7 kan utläsas att en stor del av den totala tomtytan i Ale kommuns VA-kollektiv
utgörs av småhusfastigheter, vilket innebär att en relativt stor del av
dagvattenkostnaden kommer belasta dessa fastigheter.
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Tabell 19: Beräkningsunderlag för fördelning av dagvattenkostnad. Ytorna i tabellen är
framtagna genom en GIS-analys i verksamhetsområdet för dagvatten i Ale kommun.
Avr. Koeff. Bruttoyta (m2) Nettoyta (m2)
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Figur 7: Andel tomtyta per fastighetskategori i Ale kommuns VA-kollektiv.

Fördelning av total tomtyta per
fastighetskategori
Blandfastighet
2%

Brf
5%
Flerbostadshus
12%

Annan fastighet
6%

Småhus
55%

I Ale kommun finns relativt många privata väghållare i form av vägsamfälligheter. I de
fall privata vägar i avgiftssynpunkt klassats som allmänna vägar (allmän nytta) kommer
dessa privata väghållare bli avgiftsskyldiga. I Bilaga 1 redovisas underlag för dessa
samfällda vägar.
Av underlaget i Tabell 19 görs en total fördelning av de olika avgiftskategoriernas viktade
ytor. Fördelningen redovisas som en procentuell fördelning i Figur 8.
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Figur 8: Dagvattenfördelning i Ale kommun enligt GIS-analys utförd av Ale kommuns VA-enhet
2020–2021.

Dg 23 %
DV från vägar och övrig
allmän platsmark

Dg fastighetsägare
11%

Df 77 %
DV från fastighetsmark

Dg allmän platsmark
12%

Förslag till nya brukningsavgifter
Den föreslagna nya taxekonstruktionen följer Svenskt Vattens nya taxeförslag med ett
par undantag gällande dagvattenavgiften. Dels är dagvattenavgiften för
småhusfastigheter en schablonavgift, vilket kan jämföras med Svenskt Vattens förslag
som har en dagvatten-avgift baserad tomtyta för alla sorters fastigheter, inklusive
småhusfastigheter. Att ta ut samma dagvattenavgift (det vill säga en schablon) för
fastigheter definierade som småhus (definitionen kommer finnas i taxeförslaget)
innebär enklare hantering med mindre administration och uppföljning. Det är inte helt
ovanligt med schablonavgifter i taxor, och VA Strategi bedömer att Ale på detta vis
fördelar sina dagvattenkostnader på ett rättvist och skäligt sätt. Även om det finns en
variation i tomtytestorlek även för småhus-fastigheter i Ale är det i många fall främst
gräsytor eller andra gröna ytor som tillkommer för stora tomter (ju större villatomt,
desto större gräsyta). Detta innebär att dagvatten-flödet från en stor villatomt, som är
ett exempel på en småhusfastighet, inte ökar med tomtens storlek på samma sätt som
om den vore hårdgjord.
Vidare är dagvattenavgiften i föreslagen taxa för Ale differentierad beroende på
tomtytan eller den allmänna platsmarkens hårdgjordhetsgrad. Svenskt Vattens nya
taxeförslag gör ingen skillnad på olika typer av ytor för dagvattenavgiften, utan priset
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Df & Dg
100%

föreslås vara detsamma oavsett om ytan är hårdgjord eller grön. Dock skriver Svenskt
Vatten i sin nya publikation att de kommuner som har möjlighet att införa någon form
av differentierad dagvattenavgift kan göra det. I Ale är dagvattenutmaningarna stora
och det gör att det finns ett behov av att arbeta så mycket som möjligt med
dagvattenfrågor på alla plan. Genom att differentiera avgiften görs skillnad mellan
hårdgjorda och gröna ytor som anslutits. En hårdgjord yta, till exempel en asfalterad yta,
genererar mycket och snabbt dagvatten, vilket ställer högre krav på kapaciteten i den
allmänna anläggningen. Även om grunden är att huvudmannen ska ordna anläggningen
efter förutsättningarna, som till exempel kan vara att hårdgjorda ytor ansluts, kan en
differentierad avgift vara en möjlighet att bättre spegla den kostnad som anslutningen
orsakar och den nytta som fastigheten eller den allmänna platsmarken får av att
dagvattnet leds bort.
Tre olika typer av ytor definieras i föreslagen taxa:
•

yta som är mestadels hårdgjord

•

yta som är blandad och där ca hälften av ytan är hårdgjord och ca hälften är
grön eller permeabel (genomsläpplig för dagvatten)

•

yta som är mestadels grön eller permeabel

Under VA Strategis simuleringsarbete tillsammans med Ale kommun har olika alternativ
testats. Eftersom Ale idag har en helt annan taxekonstruktion blir konsekvensanalysen
en viktig del av arbetet, och just konsekvensanalysen beskrivs mer nedan.
I Tabell 20 redovisas resultatet av beräkningsarbetet, det vill säga förslaget till nya
brukningsavgifter i Ale 2022. I den högra delen av tabellen redovisas de föreslagna
reduktionsreglerna – reduktioner i de fall en fastighet inte ska betala full avgift för alla
vattentjänster. Dessa reduktioner (procentsatser) är satta för att generera rätt intäkt
per vattentjänst totalt sett på hela VA-kollektivet. Grunden i avgiftsfördelningen är att
kostnaderna per vattentjänst ska motsvaras av avgifterna per vattentjänst.
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Kategori 2 - blandad yta
Kategori 3 - mestadels grön yta

Avgift per m för allmän platsmark (Dg)

Avgift per m 2 för allmän platsmark (Dg)

2

Kategori 1 - mestadels hård yta

2

Avgift per m 2 för allmän platsmark (Dg)

Schablonavgift för småhusfastighet (Df + Dg) Schablonyta 700 m

Dagvattenavgift per m Df + Dg

Kategori 3 - mestadels grön yta

Kategori 2 - blandad yta

Dagvattenavgift per m 2 Df + Dg

2

Kategori 1 - mestadels hård yta

Dagvattenavgift per m Df + Dg

2

Fasta avgifter
Grundavgift
Reducerad grundavgift för fastighet i samfällighet, enskild mätning (10 % reduktion)
Reducerad grundavgift för fastighet i samfällighet, gemensam mätning (50% reduktion)
Bostadsenhetsavgift
Avgift per påbörjat 100-tal kvm tomtyta för annan fastighet
Rörliga avgifter
Kubikmeterpris V,S
Kubikmeterpris V
Kubikmeterpris S
Dagvattenavgifter

0,23 kr/m²

1,11 kr/m²

2,01 kr/m²

1 120 kr/m²

0,33 kr/m²

1,60 kr/m²

2,55 kr/m²

Inkl moms
4 164
3 746
2 081
416
27,50
Inkl moms
30,24 kr/m²
13,61 kr/m²
16,63 kr/m²
Inkl moms
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0,18 kr/m²

0,89 kr/m²

1,61 kr/m²

896 kr/m²

0,26 kr/m²

1,28 kr/m²

2,04 kr/m²

Exkl moms
3 331
2 997
1 665
333
22,00
Exkl moms
24,19 kr/m²
10,89 kr/m²
13,30 kr/m²
Exkl moms

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Df

Df
0%
0%
0%
0%
0%
Df
0%

0%

0%

0%

12%

12%

12%

12%

Dg

Dg
0%
0%
0%
0%
0%
Dg
0%

0% 100%

0% 100%

0% 100%

0% 88%

0% 88%

0% 88%

0% 88%

S

V
0%

S
60%
60%
60%
55%
55%
S
55%

V
40%
40%
40%
45%
45%
V
45%

45

Tabell 20: Förslag till brukningsavgifter i Ale 2022 med ny taxekonstruktion.

46

I Tabell 21 redovisas förändringen i avgift för ett antal exempelfastigheter med de nya
föreslagna avgifterna. Förändringen för typhus A och B är en höjning på 9 respektive
7% vilket är en mindre höjning än den totala intäktshöjningen 2022. Totalt sett behöver
intäkterna höjas med 14,8% vilket motsvarar 70 milj. kronor i totalt intäkt från
brukningsavgifter 2022. Vi kan vidare se att fastigheter som inte har alla tjänster, till
exempel de som saknar dagvattentjänster eller endast är anslutna till spillvatten, får en
sänkning. Detta beror på att kostnaderna nu fördelas utifrån vattentjänsterna (V, S, Df
och Dg), och varje ansluten fastighet ska endast vara med och bekosta det som den
får tillgång till. I gällande taxa finns inga avgifter för dagvatten, utan kostnaderna för
dagvattenhantering tas ut av alla anslutna och troligtvis främst de som är anslutna till
spillvatten.
Störst förändring kommer de fastigheter som har många bostadsenheter, låg
förbrukning och stor tomtyta att få. Vi kan i Tabell 21 se exemplet med en
industrifastighet och en handelsfastighet. Dessa fastigheter har ofta stora byggnader
och stora hårdgjorda tomter, vilket de med ny taxekonstruktion får betala avgift för. I
gällande taxa är den fasta avgiften lika stor för alla fastigheter oavsett storlek, vilket gör
att industrifastighetens avgift inte påverkas av byggnadernas eller tomtens storlek. I
gällande taxa styr endast förbrukningen avgiftens storlek, där högre förbrukning ger
högre avgift, och tvärtom.
Tabell 21: Förändring för ett antal exempelfastigheter (inkl. moms).

Exempelfastighet
Typhus A (Villa 150 kbm
förbrukning, 800 kvm tomt)

Gällande
Föreslagen Förändring i
avgift 2021 avgift 2022 kr

Relativ
förändring

9 388

10 236

848

9%

67 200

72 163

4 963

7%

9 388

9 116

-272

-3%

5 868

5 221

-647

-11%

Villa med 100 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

7 825

8 724

899

11%

Villa med 200 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

10 950

11 748

798

7%

Villa med 40 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

5 950

6 910

960

16%

Typhus B (flerfamiljshus 15
lägenheter, 800 kvm tomt)
Villa med 150 kbm förbrukning,
VS
Villa med 150 kbm förbrukning,
S

Rapport slutgiltig 11/9-21

Analys av konsekvenser vid ändrad brukningstaxekonstruktion

Industrifastighet med 500 kbm
förbrukning, 10 000 kvm
hårdgjord tomtyta och 30
bostadsenheter
Handelsfastighet med 3 000
kbm förbrukning, 20 000 kvm
hårdgjord tomtyta, 30
bostadsenheter

20 325

57 270

36 945

182%

98 450

166 689

68 239

69%

Småhusfastigheter som ingår i
samfällighet, enskild mätning
inget dagvatten

216 000

197 445

-18 555

-9%

Småhusfastigheter som ingår i
samfällighet, gemensam
mätning inget dagvatten

79 700

147 495

67 795

85%

Fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter (med rörlig intäkt avses kubikmeteravgiften) har förändrats i detta förslag. Med gällande brukningsavgifter kom 2020 drygt
60 % av intäkterna från förbrukningen, det vill säga den rörliga delen, och knappt 40 %
från den fasta avgiften. Detta räknat på hela VA-kollektivet i Ale. I nytt taxeförslag har
fördelningen ändrats så att en större del av intäkterna ska komma från de fasta
avgifterna, ca 50 %. En sådan fördelning speglar bättre verksamhetens kostnader som
till allra största del är fasta. En 50/50-fördelning som föreslås för Ale är fortsatt en
fördelning med relativt stor vikt på förbrukningsavgiften. Ur miljöperspektiv bör inte
kubikmeteravgiften bli alltför låg då det skulle kunna innebära att dricksvatten hanteras
mer vårdslöst. Det är dock en svår balans för kommunen att hitta en rättvis och skälig
fördelning av kostnaderna och samtidigt ta hänsyn till ekonomisk stabilitet för VAkollektivet och miljöfaktorer. Den konsekvens en sparvänlig taxa kan få är att när
fastighetsägarna sparar vatten minskar intäkten från brukningsavgifterna, vilket i sin tur
innebär att avgiften måste höjas mer än kommunen planerat för.
I Figur 9–12 redovisas hur många fastigheter i Ale kommun som kommer att få vilken
förändring. Figur 9 visar samtliga fastigheter som ingår i beräkningsunderlaget, och det
är förändringen från gällande taxa 2021 till föreslagen taxa 2022 som visas. Varje stapel
visar antal fastigheter som får en viss förändring. Figur 10–12 visar antal fastigheter per
förändring indelat i olika fastighetstyper.
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Figur 9: Avgiftsförändring för hela VA-kollektivet, det vill säga per fastighet oavsett fastighetstyp.

Mer än 20 % sänkning
11-20 % sänkning
6-10 % sänkning
0-5 % säkning

766

0-5 % höjning

249

6-10 % höjning

1973

11-20% höjning

2490

Mer än 20 % höjning

492

Figur 10: Avgiftsförändring för småhusfastigheterna I Ale kommun.

Småhusfastigheter
Mer än 20 % sänkning
11-20 % sänkning
6-10 % sänkning
0-5 % säkning

277

0-5 % höjning
6-10 % höjning

1533

11-20% höjning

2381

Mer än 20 % höjning
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Samtliga fastigheter

49

Figur 11: Avgiftsförändring för fastigheter med lokaler, flerbostadshus och fastigheter med
blandad bebyggelse.

Lokaler, flerbostadshus, blandfastigheter mm
Mer än 20 % sänkning

51

6-10 % sänkning
0-5 % säkning

457

0-5 % höjning
6-10 % höjning

22

11-20% höjning

96

Mer än 20 % höjning

304

Figur 12: Avgiftsförändring för fastigheter som ingår i en samfällighet för VA.

Fastigheter i samfällighetsföreningar
Mer än 20 % sänkning
11-20 % sänkning

16

6-10 % sänkning

25

0-5 % säkning

32

0-5 % höjning

204

6-10 % höjning

418

11-20% höjning
Mer än 20 % höjning

169
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11-20 % sänkning
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Det finns inga regler i lagstiftning eller någon annanstans kring hur avgiftsparametrarna
i brukningstaxan ska förhålla sig till varandra – det enda krav som finns är att
kostnaderna ska vara rättvist och skäligt fördelade. I Sverige finns en stor variation i hur
fördelningen är gjord, vilket till exempel framgår när en jämförelse görs mellan typhus A
och B (förklaring av fastigheterna finns på s.32). Om avgiften för ett typhus B ställs i
relation till avgiften för ett typhus A får vi ett slags nyckeltal. Ett högre nyckeltal
indikerar en större avgiftsskillnad mellan typhus B och A, vilket ofta kan förklaras av en
högre bostadsenhets-/lägenhetsavgift. Som synes i Figur 13 befinner sig Ale i den
vänstra delen (grön stapel, 7,3 idag och 7,1 med föreslagen taxa), vilket innebär att Ale
nationellt sett har en liten skillnad mellan typhus A och B. Det kostar med andra ord inte
så mycket mer i Ale kommun att ansluta ett flerbostadshus med 15 lägenheter jämfört
med en villafastighet med endast en bostadsenhet.
VA Strategi rekommenderar att Ale framöver höjer bostadsenhetsavgiften i brukningstaxan så att det nyckeltal som räknats fram ovan närmar sig medeltalet för Sverige.
Eftersom föreslagen brukningstaxa orsakar stora förändringar för fastigheter med
många bostadsenheter är det svårt att göra denna förändring redan nu. När den nya,
bransch-enliga taxekonstruktionen väl implementerats bör Ale dock fortsätta justera de
olika avgiftsparametrarna för att på sikt uppnå en bättre balans som i större grad
motsvarar övriga svenska kommuners fördelning.
Figur 13: Avgiften för ett typhus B i relation till avgiften för ett typhus A för Sveriges kommuner.
Ale kommun ligger i den gröna stapeln.
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Nationell jämförelse och rekommenderad långsiktig förändring

51

Investeringsbehov leder till avgiftshöjningar

I denna utredning har avgiftsnivåer räknats fram för kommande år 2022. Någon
redovisning av vilka behov av avgiftshöjningar som kommer att finnas längre fram än så
redovisas i denna rapport.
Figur 14: Jämförelse av förändringar av brukningsavgiften runtom i Sverige (källa: Svenskt
Vattens taxerapport 2020).

Rapport slutgiltig 11/9-21

I Svenskt Vattens taxerapport från 2020 framgår att det sker ett svagt trendbrott bland
kommunerna när det kommer till avgiftshöjningar. Allt fler höjer brukningsavgiften och
vissa gör relativt stora höjningar mellan åren. Ale kommun har höjt, och kommer att höja,
sina brukningsavgifter med 8–9 % per år, och vi kan i Figur 14 se att ca 50 kommuner
gjort liknande höjningar mellan 2019 och 2020. Det finns enligt Svenskt Vattens
utredningar ett mycket stort investeringsbehov i de allmänna VA-anläggningarna runt
om i landet, varför vi med största sannolikhet kommer se fortsatta avgiftshöjningar
kommande år.
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6. Rekommendationer

•

Ale bör arbeta med uppföljning av kostnader för utbyggnad av VA för att på så
sätt kunna säkerställa att anläggningsavgifterna ligger på en korrekt nivå.
Genom att följa upp med utfall och verklig kostnadstäckningsgrad i olika
områden kan bättre prognoser för nya områden göras framgent.

•

Arbetet med att bestämma hur många grundavgifter som ska debiteras per
fastighet i de fall det finns flera mätställen per fastighet har varit omfattande
och kommer behöva följas upp vid övergången till ny taxa.

•

En simulering i Ales debiteringssystem bör göras för att testa föreslagna
avgifter. Då kan den intäkt de ger på gällande register och underlag kontrolleras.
Förslagsvis görs denna simulering innan beslut om nya avgifter tas.

•

Eftersom Ale inte tidigare debiterat allmän platsmarkhållare är det viktigt att
kommunicera ytor med dessa inför första fakturan. Det är riskabelt att
kommunicera priser innan ny taxa har beslutats, så rekommendationen ligger
främst i att gå igenom vilka ytor varje allmän platsmarkhållare ska debiteras för.

•

Dagvattenavgiften föreslås här vara indelad i tre olika kategorier. Det är viktigt
att dessa kategorier ses över i abonnentregister och för allmän platsmark inför
debitering. En intern arbetsbeskrivning av hur ytor ska kategoriseras behöver
också tas fram.

•

Ale bör tänka över hur kommunikationen med beslutsfattare och VA-kollektivet
om ny taxa och konsekvenser ska ske. En omfattande konstruktionsförändring
har gjorts, varför det kommer vara viktigt att ta fram information kring
förändringen.
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VA Strategi rekommenderar att Ale ser över följande punkter i det framtida arbetet och
inför att ny taxa implementeras:
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 243

Dnr KS.2021.514

Renhållningstaxa och serviceavgift 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Renhållningstaxa 2022. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument
"Renhållningstaxa 2021", antagen av kommunfullmäktige § 194, 2020-11-09.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Serviceavgift fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022. Vid
ikraftträdande ersätter detta dokument ”Serviceavgift fastighetsnära insamling
av återvinningsmaterial i Ale kommun 2020” antagen av kommunfullmäktige
§ 194, 2020-11-09.
Sammanfattning
Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för insamling,
transport, återvinning och bortskaffande av avfall genom kommunens försorg.
Taxa och serviceavgift arbetas fram varje år för att matcha de förväntade
kostnaderna som finns för att uppfylla det kommunala ansvaret.
Kostnadsökningar vilka idag är kända för 2022 är:
·

Skatt på förbränning 25 kr/ton avfall

·

Utsläppsrätter 80 kr/ton avfall,

·

Ökade kostnader för behandling av avfall,

·

Ny uppkommen kostnad för insamling av tidningar och reklam
(returpapper) från återvinningsstationer på grund av att det blir ett
kommunalt ansvar 2022,

·

Avgift för att nyttja återvinningsstationer för tidningar och reklam
(returpapper),

·

Personalkostnader som ökar med den årliga löneökningen

Kostnad för det tilldelade insamlingsuppdraget för 2022 förväntas inte öka då
Renova AB bedömer att kommande års uppdrag ligger på 2021 års nivå eller
lägre.
För att möta kostnaderna föreslås att grundavgiften höjs med 10 procent vilket
för kund motsvarar 135 kr per år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Brukningsavgifter för en- och tvåbostadshus, tilläggstjänster och avgifter för
grovavfall föreslås höjas med 3 procent som för grundabonnemanget (tömning
varannan vecka av restavfall i 190 liters kärl och utsortering av matavfall) för
ett en- och tvåbostadshus motsvarar 65 kr per år. För flerbostadshus och
verksamheter föreslås brukningsavgiften höjas med 5 procent, vilket ger 240 kr
per år, då grundavgiften ingår i brukningsavgiften.
Övriga avgifter och avgift för avfall från enskilda avloppsanläggningar samt
fettavfall är oförändrad. Taxan är fortsatt miljöstyrd med avseende på
utsortering av matavfall.
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial höjs med 5
procent. För ett en- och tvåbostadshus med insamling av plast- och
pappersförpackningar motsvarar det 20 kr per år. För att möjliggöra en
effektivisering och öka robustheten i fordonsflottan föreslås att kärlstorlekarna
för tidningar och reklam (returpapper) samt metall begränsas för att möjliggöra
nyttjandet av tvåfacksfordon.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än
samhällsbyggnadsnämndens beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-23
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 166, 2021-10-07
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
Renhållningstaxa 2022 med föreslagna förändringar
Renhållningstaxa 2022
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 med
föreslagna förändringar
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022
Yrkande
Robert Jansson (SD) gör följande tilläggsyrkande:
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komma med lösningar för hur vi
hanterar de som investerat i ett lätt lock och ej behövde det.
Kommunstyrelsen beslutar att det framgår i renhållningstaxan att lock som
väger över 35 kg drabbas av straffavgiften samt att de lock som väger mellan
15-35 kg och som kan lyftas och/eller vridas av ej drabbas av straffavgiften.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Författningssamling
Renhållningschef
För kännedom

Registrator
Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.514
Datum: 2021-11-23
Kommunsekreterare Afram Shiba
Kommunstyrelsen

Antagande av renhållningstaxa och serviceavgift för insamling
av återvinningsmaterial 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Renhållningstaxa 2022.
Vid ikraftträdande ersätter detta dokument "Renhållningstaxa 2021", antagen av
kommunfullmäktige § 194, 2020-11-09.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Serviceavgift
fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022. Vid ikraftträdande ersätter detta
dokument ”Serviceavgift fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial i Ale kommun
2020” antagen av kommunfullmäktige § 194, 2020-11-09.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för insamling, transport, återvinning
och bortskaffande av avfall genom kommunens försorg. Taxa och serviceavgift arbetas fram
varje år för att matcha de förväntade kostnaderna som finns för att uppfylla det kommunala
ansvaret.
Kostnadsökningar vilka idag är kända för 2022 är:
·

Skatt på förbränning 25 kr/ton avfall

·

Utsläppsrätter 80 kr/ton avfall,

·

Ökade kostnader för behandling av avfall,

·

Ny uppkommen kostnad för insamling av tidningar och reklam (returpapper) från
återvinningsstationer på grund av att det blir ett kommunalt ansvar 2022,

·

Avgift för att nyttja återvinningsstationer för tidningar och reklam (returpapper),

·

Personalkostnader som ökar med den årliga löneökningen

Kostnad för det tilldelade insamlingsuppdraget för 2022 förväntas inte öka då Renova AB
bedömer att kommande års uppdrag ligger på 2021 års nivå eller lägre.
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För att möta kostnaderna föreslås att grundavgiften höjs med 10 procent vilket för kund
motsvarar 135 kr per år.
Brukningsavgifter för en- och tvåbostadshus, tilläggstjänster och avgifter för grovavfall
föreslås höjas med 3 procent som för grundabonnemanget (tömning varannan vecka av
restavfall i 190 liters kärl och utsortering av matavfall) för ett en- och tvåbostadshus
motsvarar 65 kr per år. För flerbostadshus och verksamheter föreslås brukningsavgiften höjas
med 5 procent, vilket ger 240 kr per år, då grundavgiften ingår i brukningsavgiften.
Övriga avgifter och avgift för avfall från enskilda avloppsanläggningar samt fettavfall är
oförändrad. Taxan är fortsatt miljöstyrd med avseende på utsortering av matavfall.
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial höjs med 5 procent. För ett
en- och tvåbostadshus med insamling av plast- och pappersförpackningar motsvarar det 20 kr
per år. För att möjliggöra en effektivisering och öka robustheten i fordonsflottan föreslås att
kärlstorlekarna för tidningar och reklam (returpapper) samt metall begränsas för att
möjliggöra nyttjandet av tvåfacksfordon.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande,
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 166, 2021-10-07
Renhållningstaxa 2022 med föreslagna förändringar
Renhållningstaxa 2022
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 med föreslagna
förändringar uppdaterad
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 uppdaterad
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Författningssamling
Renhållningschef
För kännedom:

Registrator
Kanslichef
Ärendet
Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för insamling, transport, återvinning
och bortskaffande av avfall genom kommunens försorg. Taxa och serviceavgift arbetas fram
varje år för att matcha de förväntade kostnaderna som finns för att uppfylla det kommunala
ansvaret.
Föreslagna förändringar är gjorda utifrån följande antaganden som påverkar utfallet stort:
·

Insamlade mängder.

·

Kostnad behandlingsavgift.

·

Kostnader gällande insamling av returpapper från återvinningsstation.

·

Kostnader gällande insamlingsuppdraget Renova AB.

Större förändring som påverkar utfall av taxa och serviceavgift 2022
Kommunerna ska från den 1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga
insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se till att det
returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att
minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Kommunen
ska meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt att materialåtervinna med returpapper
ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för returpapper.
Idag sköts insamlingen av returpapper på återvinningsstationer av Förpackning och
tidningsinsamling, FTI. Avtal har tecknats med FTI som innebär att containrar för returpapper
fortsättningsvis ska kunna stå kvar på återvinningsstationer för att underlätta för invånarna.
Enligt avtal är årskostnaden en ersättning för att FTI sköter kundservice, snöröjning,
klottersanering, städning mm på återvinningsstationer.
Då beloppet för affären gällande insamling och omhändertagande av returpapper från
återvinningsstationer underskrider 615 312 kronor kommer en direktupphandling göras.
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Veolia och TMR har visat intresse. Den som lämnar det bästa avtalsförslaget med avseende på
pris för tömning och ersättning för materialet kommer att väljas. Målet är att invånarna i Ale
inte ska märka av den förändring som regeringen beslutat om att tidningar inte längre är ett
producentansvar. Invånarna i Ale ska fortsättningsvis kunna lämna tidningar på samma plats
som de lämnar producentansvarsmaterial på återvinningsstationer.
Ekonomisk bedömning
Se tjänsteutlåtandet från sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
Se tjänsteutlåtandet från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Taxan för 2022 är fortsatt miljöstyrd med avseende på utsortering av matavfall till
biogasproduktion eller hemkompostering.
Fastighetsnära tjänster erbjuds för producentansvarsmaterial samt returpapper för att öka
graden av utsorterat material. Insamling av returpapper från återvinningsstationer fortsätter
som kommunalt ansvar för att främja återvinning.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommuner får ta ut avgifter för sin avfallshantering efter beslut av kommunfullmäktige,
enligt 27 kap. 4 och 6 §§ miljöbalken (1998:808). I "Föreskrifter om avfallshantering - Ale
kommun" finns närmare bestämmelser om vad som gäller för avfallshanteringen i Ale
kommun utöver vad som följer av lagstiftningen. Förslaget bedöms vara i enlighet med
lagstiftningen och kommunens styrdokument.
Remissyttrande
Ärendet har inte remitterats.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Antagen renhållningstaxa publiceras och ersätter tidigare antagen taxa. Antagen serviceavgift
för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial publiceras på hemsidan. Antagen taxa
och avgift publiceras på Ale kommuns hemsida under författningssamlingen.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar sektor samhällsbyggnads bedömning enligt följande.
Föreslagen renhållningstaxa och serviceavgift för fastighetsnära insamling av
återvinningsmaterial ger tydliga incitament för kunderna att sortera sitt avfall och vara del av
det hållbara samhället.
Föreslagna förändringarna ger förvaltningen möjlighet att ha intäkter i balans med kostnader.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

SBN § 166

Dnr SBN.2021.262

Renhållningstaxa och serviceavgift 2022
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anta Renhållningstaxa 2022. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument
”Renhållningstaxa 2021” antagen 2020-11-09 KF § 194.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anta Serviceavgift fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022.
Vid ikraftträdande ersätter detta dokument ”Serviceavgift fastighetsnära
insamling av återvinningsmaterial i Ale kommun 2020” antagen 2020-1109 KF § 194.
Sammanfattning
Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall genom kommunens försorg. Taxa och
serviceavgift arbetas fram varje år för att matcha de förväntade kostnaderna som
finns för att uppfylla det kommunala ansvaret.
Kostnadsökningar vilka idag är kända för 2022 är; skatt på förbränning 25kr/ton
avfall, utsläppsrätter 80kr/ton avfall, ökade kostnader för behandling av avfall,
kostnad för insamling av tidningar och reklam (returpapper) från ÅVS då detta
från 2022 är ett kommunalt ansvar, avgift för att nyttja ÅVS för tidningar och
reklam (returpapper) och den årliga löneökningen. Kostnad för det tilldelade
insamlingsuppdraget förväntas inte öka då Renova AB lämnat prognos vilken ger
en återbetalning för 2021.
För att möta kostnaderna föreslås att grundavgiften höjs med 10 procent vilket
för kund motsvarar 135 kr per år. Brukningsavgifter för en- och tvåbostadshus,
tilläggstjänster och avgifter för grovavfall föreslås höjas med 3procent som för
grundabonnemanget (tömning varannan vecka av restavfall i 190 liters kärl och
utsortering av matavfall) för ett en- och tvåbostadshus motsvarar 65kr per år. För
flerbostadshus och verksamheter föreslås brukningsavgiften höjas med 5procent,
vilket ger 240 kr per år, då grundavgiften ingår i brukningsavgiften.
Övriga avgifter och avgift för avfall från enskilda avloppsanläggningar samt
fettavfall är oförändrad. Taxan är fortsatt miljöstyrd med avseende på utsortering
av matavfall.
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial höjs med
5procent. För ett en- och tvåbostadshus med insamling av plast- och
pappersförpackningar motsvarar det 20kr per år. För att möjliggöra en
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

effektivisering och öka robustheten i fordonsflottan föreslås att kärlstorlekarna
för tidningar och reklam (returpapper) samt metall begränsas för att möjliggöra
nyttjandet av tvåfacksfordon.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Renhållningstaxa 2022
Renhållningstaxa 2022 med föreslagna ändringar
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 med
föreslagna förändringar uppdaterad
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 uppdaterad
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
För kännedom

Renhållningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer:SBN.2021.262
Datum: 2021-09-14
Enhetschef Renhållning Carina Åberg
Samhällsbyggnadsnämnden

Renhållningstaxa och serviceavgift 2022
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Renhållningstaxa 2022. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument ”Renhållningstaxa 2021”
antagen 2020-11-09 KF § 194.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Serviceavgift
fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022. Vid ikraftträdande ersätter detta
dokument ”Serviceavgift fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial i Ale kommun
2020” antagen 2020-11-09 KF § 194.
Sammanfattning
Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för insamling, transport, återvinning
och bortskaffande av avfall genom kommunens försorg. Taxa och serviceavgift arbetas fram
varje år för att matcha de förväntade kostnaderna som finns för att uppfylla det kommunala
ansvaret.
Kostnadsökningar vilka idag är kända för 2022 är; skatt på förbränning 25kr/ton avfall,
utsläppsrätter 80kr/ton avfall, ökade kostnader för behandling av avfall, kostnad för insamling
av tidningar och reklam (returpapper) från ÅVS då detta från 2022 är ett kommunalt ansvar,
avgift för att nyttja ÅVS för tidningar och reklam (returpapper) och den årliga löneökningen.
Kostnad för det tilldelade insamlingsuppdraget förväntas inte öka då Renova AB lämnat
prognos vilken ger en återbetalning för 2021.
För att möta kostnaderna föreslås att grundavgiften höjs med 10 procent vilket för kund
motsvarar 135 kr per år. Brukningsavgifter för en- och tvåbostadshus, tilläggstjänster och
avgifter för grovavfall föreslås höjas med 3procent som för grundabonnemanget (tömning
varannan vecka av restavfall i 190 liters kärl och utsortering av matavfall) för ett en- och
tvåbostadshus motsvarar 65kr per år. För flerbostadshus och verksamheter föreslås
brukningsavgiften höjas med 5procent, vilket ger 240 kr per år, då grundavgiften ingår i
brukningsavgiften.
Övriga avgifter och avgift för avfall från enskilda avloppsanläggningar samt fettavfall är
oförändrad. Taxan är fortsatt miljöstyrd med avseende på utsortering av matavfall.
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial höjs med 5procent. För ett
en- och tvåbostadshus med insamling av plast- och pappersförpackningar motsvarar det 20kr
per år. För att möjliggöra en effektivisering och öka robustheten i fordonsflottan föreslås att
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(8)

kärlstorlekarna för tidningar och reklam (returpapper) samt metall begränsas för att
möjliggöra nyttjandet av tvåfacksfordon.

Ken Gunnesson

Mattias Mossberg

Sektorchef samhällsbyggnad

Verksamhetschef teknik

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Renhållningstaxa 2022 med föreslagna förändringar
Renhållningstaxa 2022
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 med föreslagna
förändringar uppdaterad
Serviceavgift för fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial 2022 uppdaterad
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Renhållningschef Carina Åberg, carina.aberg@ale.se
Ärendet
Taxan och serviceavgiften gäller Ale kommuns avgifter för insamling, transport, återvinning
och bortskaffande av avfall genom kommunens försorg. Taxa och serviceavgift arbetas fram
varje år för att matcha de förväntade kostnaderna som finns för att uppfylla det kommunala
ansvaret.
Föreslagna förändringar är gjorda utifrån följande antaganden som påverkar utfallet stort:





insamlade mängder
kostnad behandlingsavgift
kostnader gällande insamling av returpapper från ÅVS
kostnader gällande insamlingsuppdraget Renova AB

Större förändring som påverkar utfall av taxa och serviceavgift 2022
Kommunerna ska från den 1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga
insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se till att det
returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att
minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Kommunen
ska meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt att materialåtervinna med returpapper
ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för returpapper.
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Idag sköts insamlingen av returpapper på återvinningsstation, ÅVS, av Förpackning och
tidningsinsamling, FTI. Avtal har tecknats med FTI som innebär att containrar för returpapper
fortsättningsvis ska kunna stå kvar på ÅVS för att underlätta för invånarna. Enligt avtal är
årskostnaden en ersättning för att FTI sköter kundservice, snöröjning, klottersanering,
städning mm på ÅVS.
Då beloppet för affären gällande insamling och omhändertagande av returpapper från ÅVS
underskrider 615 312 kronor kommer en direktupphandling göras. Veolia och TMR har visat
intresse. Den som lämnar det bästa avtalsförslaget med avseende på pris för tömning och
ersättning för materialet kommer att väljas. Målet är att invånarna i Ale inte ska märka av den
förändring som regeringen beslutat om att tidningar inte längre är ett producentansvar.
Invånarna i Ale ska fortsättningsvis kunna lämna tidningar på samma plast som de lämnar
producentansvarsmaterial på ÅVS.
Ekonomisk bedömning
Kostnadsökningar vilka idag är kända för 2022 är; skatt på förbränning 25kr/ton avfall,
utsläppsrätter 80kr/ton avfall, avgift för att nyttja ÅVS för returpapper 142 tkr och den årliga
löneökningen 1,8 procent.
Kostnadsökningar vilka idag inte är kända för 2022 är; ökade kostnader för
behandlingsavgifter, mängd avfall som ska behandlas, kostnad för insamling av returpapper
från ÅVS.
En prognos över inkomna mängder 2022 är framtagen. Utifrån den prognosen har
kostnadsökning 2022 för skatt på förbränning, utsläppsrätter och ökad behandlingskostnad
beräknats. Kostnaderna för 2022 beräknas öka med ca 1,4 Mkr och är fördelade enligt tabell
1. Det tre största kostnadsökningen är utsläppsrätter, skatt på förbränning och
behandlingsavgifter. Dessa är direkt kopplat till mängden material som skickas till
förbränning.

Tabell 1. Fördelning beräknad kostnadsökning 2022
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Renova AB presenterade på prissamrådet i juni en prognos, se tabell 2, över hur utsläppsrätter
och skatt på förbränning kommer påverka behandlingspriset till år 2030. Det är tydligt att
kostnader framöver kommer öka markant och varken kommun eller entreprenör kan påverka
detta. Prognosen för 2030 är att kostnad för skatt och utsläppsrätter ligger i nivå med vad
behandlingsavgiften idag är d.v.s. en fördubbling av behandlingskostnad för material som
berörs av utsläppsrätter och skatt.

Tabell 2. Prognos över kostnad för utsläppsrätter och skatt på förbränning till år 2030

Taxa 2022
För att möta de ökade kostnaderna föreslås följande förändringar:





Grundavgiften höjs med 10 procent.
o Motsvarar 135kr per år.
Brukningsavgifter för en- och tvåbostadshus föreslås höjas med 3 procent.
o För grundabonnemanget (tömning varannan vecka av restavfall i 190 liters kärl
och utsortering av matavfall) motsvarar det 65kr per år.
Brukningsavgiften för flerbostadshus och verksamheter föreslås höjas med 5 procent
då grundavgiften ingår i brukningsavgiften.
o För sorterat restavfallskärl på 660 liter motsvarar det en höjning på 240 kr per
år. Ett 660 literskärl rymmer avfall för ca 9 lägenheter.

Förslag förändringar motsvarar ökade intäkter på ca 1,2 Mkr. I tabellen 3 jämförs föreslagna
renhållningstaxor för 2022 med antagna taxor för 2021 respektive 2020 för de vanligaste
förekommande abonnemangen för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus och
verksamheter.
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Grundavgift
190 liter sorterat en- och tvåbostadshus tömning varannan vecka
190 liter osorterat en- och tvåbostadshus tömning varannan vecka
660 liter sorterat flerbostadshus och verksamheter tömning varje
vecka
660 liter osorterat flerbostadshus och verksamheter tömning varje
vecka

2020
1 265 kr
2 085 kr
3 655 kr

2021
1 330 kr
2 150 kr
3 840 kr

2022
1 465 kr
2 215 kr
3 955 kr

11 530 kr

11 875 kr

12 470 kr

19 750 kr

20 740 kr

21 775 kr

Tabell 3 Hur taxan förändrats för de vanligaste abonnemangen för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus
och verksamheter åren 2020 till föreslagen höjning 2022.

Avgifter för tjänster vilka ej berörs av ökade behandlingskostnader inklusive skatt på
förbränning och utsläppsrätter samt ökade kostnader för returpapper och löner föreslås vara
oförändrade för 2022. Avgift för avfall från enskilda avloppsanläggningar samt fettavfall
föreslås vara oförändrad då kostnad för entreprenaden är lägre än beräknade intäkter för 2022.
Kostnad för det tilldelade insamlingsuppdraget 2022 förväntas vara enligt 2021 eller lägre då
Renova AB lämnat prognos för 2021 vilken ger en återbetalning på 800tkr.
Enheten arbetar aktivt för att minska kostnader. Exempel på aktiviteter 2021 är:
•

Öka mängden utsorterat matavfall från restavfallskärlet

•

Arbetar aktivt med entreprenörer för att effektivisera pågående entreprenader

•

Upphandling skrot och bilbatterier tillsammans med 10 GR-kommuner

•

Upphandling transporter ÅVC med Lerum, Härryda och Kungälv. 2022 kommer
uppdraget ej vara tilldelat Renova AB utan Renova Miljö lämnade bäst anbud och van
upphandlingen

•

Ändrad hantering av kommunplast vilket innebär sänkt behandlingskostnad från
2400kr/ton till 650kr/ton

•

Transparanta säckar ÅVC ökar sortering och minskar mängd avfall till förbränning
samt feriearbetare som punktmarkerar de containrar där det ofta blir felsorterat för att
minska kostnad för behandling och ökad grad av sortering

Taxan är fortsatt miljöstyrd med avseende på utsortering av matavfall.
Jämförelse grannkommuner
För att kunna göra en jämförelse med övriga kommuners totala föreslagna ökning av
Renhållningstaxa 2022 har en sammanräkning av den totala föreslagna höjningen i Ale gjorts.
Utifrån kundernas valda abonnemang 18/5 och beräknad ökad intäkt utifrån lämnat förslag är
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den totala föreslagna taxehöjning 3,5 procent i Ale. I tabell 4 åskådliggörs regionens
föreslagna och planerade höjningar.

Tabell 4 Ale kommuns och grannkommunernas föreslagna och planerade höjningar av renhållningstaxa 2022.

Serviceavgift 2022
Renova AB har föreslagit en förändring som effektiviserar insamlingen av tidningar och
reklam (returpapper) och producentansvar från flerbostadshus och verksamheter samt ger en
robust fordonsflotta. Det fordon som idag används är ett traditionellt enfacksfordon. Genom
att i stället använda tvåfacksfordon kan två material hämtas vid varje tillfälle vilket minkar
antalet transporter och således också förbrukning av drivmedel. Samtliga fordon i uppdraget
är då tvåfacksfordon och reservflottan behöver endast bestå av en typ av fordon vilket ökar
robustheten i fordonsflottan.
Ett tvåfacksfordon har ett stort och ett litet fack, se bild 1. Detta innebär att det finns en
begränsning gällande kärlstorlekar som kan tömmas i det lilla facket. Idag erbjudes följande
kärlstorlekar för samtliga material; 190 liter, 370 liter, 600–800 liter samt container 8-10m3.
För att möjliggöra byte av fordon behöver därför kärlstorleken begränsas på de material som
töms i det lilla facket. De material som kommer tömmas i det lilla facket är tidningar och
reklam (returpapper) samt metall då detta är de material med minst volymer.

Bild 1 Tvåfacksfordon har ett stort och ett litet fack vilket begränsar storlek på kärl som kan tömmas.
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Följande kärlstorlekar föreslås endast vara valbara i serviceavgift 2022:





Tidningar och reklam kan beställas i kärlstorleken 190 liter
Pappersförpackningar kan beställas i kullstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600–770
liter
Metallförpackningar kan beställas i kärlstorlekarna 190 liter och 240 liter
Plastförpackningar kan beställas i kullstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600–770 liter

För att möta de ökade kostnaderna för returpapper från ÅVS som från och med 2022 är ett
kommunalt ansvar föreslås serviceavgiften höjas med 5 procent vilket motsvarar ökade
intäkter på ca 100 tkr. För ett en- och tvåbostadshus med insamling av plast- och
pappersförpackningar motsvarar det en ökad kostnad på 20 kr per år. Ett flerbostadshus eller
verksamhet får en ökad kostnad på 205 kr per material som sorteras ut i ett 660 literkärl med
hämtning varje vecka.
I tabellen 5 jämförs föreslagen höjning av serviceavgiften med serviceavgift 2021 och 2020
för en- och tvåbostadshus för insamling av plast- och pappersförpackningar samt för
flerbostadshus och verksamheter för ett 660 literskärl för plast- eller pappersförpackningar.
Hämtning plast- och pappersförpackningar en- och tvåbostadshus
660 literskärl med hämtning varannan vecka av plast- eller
pappersförpackningar

2020
360 kr

2021
395 kr

2022
415 kr

3 650 kr 4 040 kr 4 245 kr

Tabell 5 Hur serviceavgiften förändrats för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus och verksamheter åren
2020 till föreslagen höjning 2022.

FTI och Ale kommun har ett samverkansavtal gällande ÅVS. Detta avtal har Ale kommun för
avsikt att omförhandla vilket kan ske om gällande lagstiftning eller myndigheters föreskrifter
ändras på ett sådant sätt att förutsättningarna för avtalet väsentligt förändras. Ale kommun har
vid omförhandling intentionen att av FTI ta ut markhyra för nyttjandet av kommunal mark.
Förhoppningen är att markhyran kan täcka den kostnad till FTI som kommunen har för att ha
container för returpapper på ÅVS från 1/1 2022.
Den 5 procent höjningen av serviceavgiften kommer ej ge full kostnadstäckning men då
Renova AB lämnat prognos för minskade kostnader i insamlingsuppdraget och förhoppningen
finns att kunna förhandla fram ersättning för markhyra av FTI torde föreslagen höjning täcka
de förväntade kostnaderna.
Invånarperspektiv
Skapa ett renhållningstjänster som ger förutsättningar för invånarnas att vara del i att Ale
kommun når politiskt antagna miljömål. Invånarna i Ale ska fortsättningsvis kunna lämna
tidningar på samma plast som de lämnar producentansvarsmaterial på ÅVS.
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Hållbarhetsperspektivet
Taxan för 2022 är fortsatt miljöstyrd med avseende på utsortering av matavfall till
biogasproduktion eller hemkompostering.
Fastighetsnära tjänster erbjuds av del av producentansvarsmaterial samt returpapper för att
öka graden av utsorterat material. Insamling av returpapper från ÅVS fortsätter som
kommunalt ansvar för att främja återvinning.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) tas
ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.
Promemoria, Miljödepartementet. Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning
av returpapper, M2020/01079/Ke, 1 juli 2020. I promemorian föreslås att producentansvaret
för returpapper ska upphävas. Den som har returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det
från annat avfall. Regeringen tog vidare beslut om att detta ska gälla.
Beslutets genomförande
Antagen taxa och serviceavgift ersätter ”Renhållningstaxa 2021 och Serviceavgift
fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial i Ale kommun 2020” antagen 2020-11-09
KF § 194.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen arbetar aktivt med att minska de kostnader som är påverkbara. Skatt på
förbränning och utsläppsrätter står för 70 procent av den förväntade kostnadsökningen 2022
och kan ej påverkas av förvaltningen. Behandlingsavgifterna ökar varje år och förväntas 2022
vara 25 procent av kostnadsökningen. Renhållningsenheten arbetar aktivt för att minska
mängderna avfall till förbränning genom att öka återvinning och återanvändning.
Föreslagen renhållningstaxa ger tydliga incitament för kunderna att sortera sitt avfall och vara
del av det hållbara samhället. Föreslagna förändringarna ger förvaltningen möjlighet att ha
intäkter i balans med kostnader.
Förvaltningen rekommenderar att föreslagen Serviceavgift fastighetsnära insamling av
återvinningsmaterial 2022 antas för att ge förvaltningen möjlighet att ha intäkter i balans med
kostnader.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Renhållningstaxa 2022
med föreslagna förändringar

Antagen av kommunfullmäktige:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2021-xx-xx §xxx
Samhällsbyggnad
2022-01-01
Gäller tills vidare
Årligen
KS 2021.xxx

Ansvarig handläggare

Renhållningschef, sektor samhällsbyggnad

Innehåll
1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ......................................................................... 2

2

EN- OCH TVÅBOSTADSHUS SAMT FRITIDSHUS ............................................... 4
2.1 Grundavgift ........................................................................................ 4
2.2 Brukningsavgift för källsortering, kr per år (kärl för matavfall
samt kärl för brännbart restavfall) .................................................... 4
2.2.1 Matavfallspåsar ....................................................................... 4
2.3 Hemkompostering, brukningsavgift för brännbart restavfall, kr
per år 5
2.4 Brukningsavgift för osorterat avfall, kr per år ................................... 5

3

FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER ....................................................... 6
3.1 Grundavgift ........................................................................................ 6
3.2 Brukningsavgift, kärl ......................................................................... 6
3.2.1 Kärl för matavfall, kr per år .................................................... 6
3.2.2 Matavfallspåsar ....................................................................... 6
3.2.3 Små kärl för brännbart restavfall, kr per år ............................ 7
3.2.4 Stora kärl för brännbart restavfall, kr per år .......................... 7
3.2.5 Små kärl för osorterat avfall, kr per år .................................... 7
3.2.6 Stora kärl för osorterat avfall, kr per år .................................. 7
3.3 Brukningsavgift bottentömmande behållare .................................... 8
3.3.1 Matavfall bottentömmande behållare, kr per år ..................... 8
3.3.2 Brännbart restavfall bottentömmande behållare, kr per år.... 8

4

TILLÄGGSTJÄNSTER FÖR BRÄNNBART HUSHÅLLSAVFALL ............................... 9
4.1 Avgift för dragavstånd, över 5 meter ................................................. 9
4.2 Byte av kärl ........................................................................................ 9
4.3 Avgift för extrahämtning av sopbehållare. ........................................ 9
4.4 Avgift för hämtning av extra säck vid ordinarie tömning ................. 9

5

GROVAVFALL ............................................................................................. 10
5.1 Brännbart grovavfall i kolli eller säck .............................................. 10
5.2 Grovavfall i container ...................................................................... 10

6

ÖVRIGA AVGIFTER ....................................................................................... 11
6.1 Debitering till icke betalningsskyldig ............................................... 11
6.2 Ommätning ....................................................................................... 11
6.3 Hämtning oftare än varannan vecka hos en- och tvåbostadshus..... 11
6.4 Hämtning av skrymmande elavfall .................................................. 11
6.5 Hämtning av batterier i batteriholk ................................................. 11
6.6 Lock i lock ......................................................................................... 11
6.7 Låsbart lock ...................................................................................... 11
6.8 Meddelande om tömning via sms .................................................... 11
6.9 Felsorteringsavgift ............................................................................ 11

7

SÖRMOSSENS ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)............................................. 13
7.1 Krav på sortering ............................................................................. 13
7.2 Avgift för besök på ÅVC för hushåll ................................................ 13
7.3 Avgift för besök på ÅVC för företag ................................................. 13
7.4 Avgift för avlämnande av slipers på ÅVC ........................................ 13
7.5 Avgifter vid glömt ÅVC-kort, ersättningskort samt extrakort......... 13

8

AVFALL FRÅN ENSKILD AVLOPPSANORDNING SAMT FETTAVFALL ................. 14

1 Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-6
§§ miljöbalken. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken,
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
samt Föreskrifter om avfallshantering för Ale kommun.
1 § Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får
samhällsbyggnadsnämnden bestämma avgiften.
2 § Giltighetsområde: Avfallstaxan gäller Ale kommuns avgifter för
insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall genom
kommunens försorg.
3 § Giltighetstid: Taxan ska gälla från och med 2022-01-01
4 § Avgiftsskyldighet: Följande avgifter ska erläggas till Ale kommun av
fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren enligt Föreskrifter för
avfallshantering. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid fastighetsägaren.
5 § Grundavgift: Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av
återvinningscentral Sörmossen, mobil återvinningscentral samt behandling av
avfall som lämnas på centralen, farligt avfall samt kostnader för kundtjänst,
avfallsplanering, utveckling och information. Grundavgiften debiteras enligt
kap 2.1 och 3.1.
6 § Uppehåll: Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift, men inte
brukningsavgift, under aktuell period. Minsta beviljad period för uppehåll är 6
månader.
7 § Sommarhämtning: Vid sommarhämtning från fritidshus debiteras hela
grundavgiften och halva brukningsavgiften.
8 § Delade kärl för en- och tvåbostadshus och fritidshus: Varje
hushåll betalar hela grundavgiften samt andel av brukningsavgiften. Om tre
eller fler hushåll går samman och delar på kärl blir definitionen
flerbostadshus.
9 § Gemensamhetslösning för samfälligheter med enbostadshus:
Enbostadshus i samfällighetsförening där föreningen är mottagare av faktura
och ansvarig för skötsel av platsen debiteras grundavgift per hushåll, enligt
tabell för enbostadshus. Brukningsavgift debiteras baserat på valt
abonnemang enligt tabeller för flerbostadshus och verksamheter.
10 § Fakturering vid gemensamhetslösning för enbostadshus som
tillhör samfällighet/bostadsrätt: Fakturan fördelas per hushåll endast om
Renhållningen ej finns med i dess stadgar.

11 § Dragavstånd: Dragavstånd längre än 21 meter godkännes inte utan
särskilda skäl. Dragavstånd räknas som enkel väg från behållarens plats till
tomtgräns mot gata. Där begreppet tomtgräns mot gata inte kan tillämpas
räknas dragavståndet från behållarens plats till hämtningsfordonet.
12 § Kommunalt ansvar gällande tömning av filtermaterial från
enskilda avloppsanläggningar: Kommunen ansvar för tömning av de
anläggningar som töms var tredje år eller oftare.

2 En- och tvåbostadshus samt fritidshus
2.1 Grundavgift
Observera att brukningsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av
behållare. Vid delning av kärl gäller 8 §.
Avgift
kr per hushåll och år
En- och tvåbostadshus
(villa, radhus och liknande) samt fritidshus

1 330 1465

2.2 Brukningsavgift för källsortering, kr per år
(kärl för matavfall samt kärl för brännbart restavfall)
Hämtning
var 14:e dag
26+26 gånger

Hämtning
var 4:e vecka för
restavfall
13+26 gånger1

Kärl för restavfall 130-140 liter
samt kärl för matavfall 140 liter

1 505

995

1550

1025

Kärl för restavfall 190 liter samt
kärl för matavfall 140 liter

2 150

-

Kärl för restavfall 240 liter samt
kärl för matavfall 140 liter

2665

Kärl för restavfall 370 liter samt
kärl för matavfall 140 liter

2 915

1Ansökan

2215
-

2745
-

3005

om glesare tömningsintervall görs hos Renhållningen

2.2.1 Matavfallspåsar
Påsar att lägga matavfall i ingår i brukningsavgiften. Då ny bunt med påsar
önskas sätts en matavfallspåse fast i locket alternativt knyts annan påse fast i
handtaget på kärlet. En bunt påsar kommer då att levereras vid nästa
ordinarie tömning. Påsar kan också hämtas på kommunens driftkontor
Älvängen eller Kontaktcenter Nödinge. Extra påsar kan även levereras mot
utkörningsavgift, 250 kr per tillfälle.

2.3 Hemkompostering, brukningsavgift för brännbart
restavfall, kr per år
Hämtning
var 14:e dag
26 gånger

Hämtning
var 4:e
vecka
13 gånger1

Hämtning
en gång per
kvartal
4 gånger1

Kärl för restavfall 130-140
liter

1 505
1550

995
1025

705
725

Kärl för restavfall 190 liter

2 150
2215

-

Kärl för restavfall 240 liter

2 665
2745

-

-

Kärl för restavfall 370 liter

2915

-

-

-

3005
1Ansökan

om glesare tömningsintervall görs hos Renhållningen

2.4 Brukningsavgift för osorterat avfall, kr per år
Hämtning var 14:e dag
26 gånger
Kärl för osorterat avfall 130-140 liter

2 690 2770

Kärl för osorterat avfall 190 liter

3 840 3955

Kärl för osorterat avfall 240 liter

4 750 4895

Kärl för osorterat avfall 370 liter

7035 7245

3 Flerbostadshus och verksamheter
3.1 Grundavgift
För abonnemang med kärl, 130 – 240 liter tillkommer grundavgift med
1 330 1465 kr per abonnent.
För övriga kärl samt bottentömmande behållare, ingår grundavgift i
brukningsavgiften.

3.2 Brukningsavgift, kärl
3.2.1 Kärl för matavfall, kr per år
Veckohämtning

14-dagarshämtning

Hämtning 2
gånger/vecka

Matavfallskärl, 140 liter

2 000
2060

1 000
1030

4 190
4315

Matavfallskärl, 190 liter*

2 710
2790

1 360
1400

5 690
5860

*Observera att inga nya abonnemang eller kärlbyten kommer att medges för 190 liter kärl.

3.2.2 Matavfallspåsar
7-9 liter flerbostadshus

2 buntar per år och hushåll ingår i
brukningsavgiften, ytterligare påsar 43kr/bunt
45kr

7-9 liter verksamheter

43kr/bunt 45kr

45 liter

113 kr/bunt 115 kr

Påsar 7-9 liter till flerbostadshus levereras två gånger per år utan avgift och
antal påsar som levereras är en bunt per hushåll. Fastighetsägaren ansvarar
för att kontakta Renhållningen för beställning av påsar. Den kund som
behöver fler påsar kan hämta enstaka buntar på kommunens driftkontor
Älvängen eller Kontaktcenter Nödinge. Ytterligare leverans, än de två gånger
per år som ingår i avgiften, kan levereras mot en utkörningsavgift, 250 kr per
tillfälle.
Påsar 7-9 liter för verksamheter och 45 liter beställs via Renhållningen
kostnad enligt tabell 3.2.2 och utkörningsavgift, 250 kr per tillkommer.

3.2.3 Små kärl för brännbart restavfall, kr per år
Observera att grundavgift per kärl tillkommer enligt kapitel 3.1.
14-dagars-hämtning
Kärl, 130-140 liter

1 160 1195

Kärl, 190 liter

1 570 1615

Kärl, 240 liter

1 990 2050

3.2.4 Stora kärl för brännbart restavfall, kr per år
Grundavgift ingår i brukningsavgiften för stora kärl.

Kärl 370-400 liter*
Kärl 660 liter

Vecko-

14-dagars-

Hämtning 2

Hämtning 3

hämtning

hämtning

gånger/vecka

gånger/vecka

7 575
7954

4 515
4740

14 920
15665

-

11 875
12470

7 675
8060

23 320
24485

44 345
46560

*Observera att inga nya abonnemang eller kärlbyten kommer att medges för 400 liter.

3.2.5 Små kärl för osorterat avfall, kr per år
Observera att grundavgift per kärl tillkommer enligt kapitel 3.1.
14-dagars-hämtning
Kärl, 130-140 liter

3 840 3955

Kärl, 190 liter

4 575 4710

Kärl, 240 liter

5 840 6015

3.2.6 Stora kärl för osorterat avfall, kr per år
Grundavgift ingår i brukningsavgiften för stora kärl.
Veckohämtning

14-dagarshämtning

Hämtning 2
gånger/vecka

Kärl 370-400 liter*

13 940
14635

7 710
8095

27 040
28390

Kärl 660 liter

20 740
21775

11 690
12275

42 435
44560

*Observera att inga nya abonnemang eller kärlbyten kommer att medges på följande kärlstorlekar 400 liter

3.3 Brukningsavgift bottentömmande behållare
Renhållningsenheten ska alltid godkänna planerad hämtning och hämtstället.
En förutsättning för att använda bottentömmande behållare för brännbart
restavfall, är att det även finns behållare, kärl eller bottentömmande behållare,
för matavfall på samma hämtställe.

3.3.1 Matavfall bottentömmande behållare, kr per år
Volym, matavfall

Veckohämtning

Matavfall < 1,5 m3

43 340 44640

3.3.2 Brännbart restavfall bottentömmande behållare, kr per år
Volym, restavfall

Veckohämtning

14-dagarshämtning

< 0,5 m3

47 400
48820

24 880
25625

0,6 – 1,5 m3

48 300
49750

27 695
28525

1,6 – 3 m3

55 720
57390

34 955
36005

3,1 – 6 m3

65 015
66965

54 930
56580

4 Tilläggstjänster för brännbart hushållsavfall
4.1 Avgift för dragavstånd, över 5 meter
Dragavstånd räknas som enkel väg från behållarens plats till tomtgräns mot
gata. Där begreppet tomtgräns mot gata inte kan tillämpas räknas
dragavståndet från behållarens plats till hämtningsfordonet.
Underlaget ska vara hårdgjort inom hela dragavståndet. Marken ska vara
plan och inga kanter får förekomma.
Trappor eller andra ojämnheter som kan förorsaka lyftmoment får ej
förekomma.
Dragavstånd längre än 21 meter godkännes inte utan särskilda skäl.
Avgift i kr per kärl och hämtning
5 – 14 meter

37

15 – 21 meter

58

4.2 Byte av kärl
Vid byte av kärlstorlek till större kärl på fastighetsinnehavarens begäran
debiteras utkörningsavgift, 250 kr per tillfälle.

4.3 Avgift för extrahämtning av sopbehållare.
Vid extrahämtning på annan dag än ordinarie tömningsdag debiteras en
framkörningsavgift på 250 kr per, samt avgift för sopbehållaren enligt tabell
nedan.
Hämtning av extra sopbehållare:
Behållare

Avgift i kr per hämtning

Sopkärl upp till 240 liter

130 135

Sopkärl 370 – 400 liter

175 180

Sopkärl 660 liter

260 270

Bottentömmande behållare

4570 4705

4.4 Avgift för hämtning av extra säck vid ordinarie tömning
Märkning: På varje säck ska det finnas lapp med avfallslämnarens namn och
adress. Finns inte märkning kommer säcken ej att hämtas.
Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma
högst 160 liter.
Behållare
Extra säckar. Högsta vikt 15 kg

Avgift i kr per säck
70 75

5 Grovavfall
5.1 Brännbart grovavfall i kolli eller säck
Märkning: På varje kolli och säck ska det finnas lapp med avfallslämnarens
namn och adress. Finns inte märkning kommer säcken ej att hämtas.
Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma
högst 160 liter.
Behållare

Avgift i per kolli

Enstaka buntade avfallskollin och säckar. Högsta
vikt 15 kg

70 75

Brännbart grovavfall t ex möbler, trädgårdsavfall
och liknande. Högst 1 m3, max styckevikt 15 kg

360 370

5.2 Grovavfall i container
Behållarhyra: 35 kr per dag.
Avgiften i tabellen nedan inkluderar transport och behandling.
Storlek

Rena material*

Brännbart avfall**

Osorterat avfall***

5 m3

770 795

1 920 1980

3 135 3230

8 m3

840 865

2 320 2390

4 290 4420

10 m3

890 915

2 600 2680

5 070 5220

15 m3

980 1010

3 240 3335

6 940 7150

*Rena material omfattar någon av följande fraktioner; metallskrot, glas, plast, gips,
trä, trädgårdsavfall, grenar och ris (>10 mm) samt mineral som består av betong,
tegel, klinker, keramik eller sten.
**Brännbart avfall kan bestå av blandat grovavfall som kan energi återvinnas så
som emballage, julgranar, trä mm. Får ej innehålla elektriska och elektroniska
produkter, batterier, gips, metallskrot, glas, plast, mineralull, tidningar och
förpackningar, matavfall eller annat livsmedel och däck mm.
*** Osorterat avfall är grovavfall till sortering från hushåll. Får ej innehålla elektriska
och elektroniska produkter, batterier, gips, tidningar och förpackningar, matavfall eller
annat livsmedel och däck mm.

Utförlig instruktion om vad de olika containrarna får innehålla finna i
Sorteringsanvisningar för container, se under rubriken Bygga, bo & miljö på
www.ale.se.
Om containern innehåller annat avfall än vad som beställts eller
anges i Sorteringsanvisningar för container, kommer containern
att klassas om till osorterat och debiteras enligt detta.

6 Övriga avgifter
6.1 Debitering till icke betalningsskyldig
Enligt 4 § gällande Avgiftsskyldighet är alltid fastighetsägaren
betalningsskyldig. Då faktura ej skickas till betalningsansvarig utan till
hyresgäst debiteras betalningsansvarig 250 kr per år och hyresgäst.

6.2 Ommätning
Den som förändrar uppställningsplats ska anmäla detta till
renhållningsenheten. Avgift för ommätning debiteras med 250 kr. Behållare
får ej flyttas från inmätt uppställningsplats utan att renhållningsenheten
underrättas och godkänner ny plats.

6.3 Hämtning oftare än varannan vecka hos en- och
tvåbostadshus
Om särskilda skäl finns för kunder i en- och tvåbostadshus kan
renhållningsenheten medge hämtning av hushållsavfall oftare än varannan
vecka. Vid önskemål om hämtning 1 gång per vecka debiteras dubbel avgift för
en gång varannan vecka, samt ytterligare 5 %.

6.4 Hämtning av skrymmande elavfall
Hämtning av kyl, frys och andra vitvaror kan beställas hos. Hämtning sker
från fastighetsgräns vid farbar väg mot avgift, 350 kr per hämtning.

6.5 Hämtning av batterier i batteriholk
Hämtning av batterier i batteriholk i beställas hos Renhållningen. Hämtning
sker per månad efter tömningsschema från soprum eller från fastighetsgräns
vid farbar väg kostnadsfritt.

6.6 Lock i lock
Lock i lock kan köpas av renhållningsenheten, 375 kr per lock.

6.7 Låsbart lock
Lås kan köpas av Renhållningsenheten, 730 kr per lås (montering av lås
ingår). Fastighetsägaren ansvarar för att låset är i funktion och två nycklar
ingår per lås. Ingen nyckel behövs vid tömning eftersom det är ett så kallat
gravitationslås.

6.8 Meddelande om tömning via sms
Mot en årsavgift på 75 kr skickas ett sms om tömning av sopkärl. Detta gäller
ordinarie tömning för boende i en- och tvåbostadshus för fraktionerna
restavfall, matavfall samt tidningar och förpackningar i tvåfackskärl. Som
kund ansvarar du för att rätt telefonnummer är meddelat via den e-tjänst som
finns på kommunens hemsida.

6.9 Felsorteringsavgift
Om otillåtet avfall ligger i behållare kan en sorteringsavgift debiteras. Otillåtet
avfall kan vara farligt avfall, elavfall eller bildäck som ligger i exempelvis

behållare för brännbart restavfall, i behållare för osorterat avfall eller i
behållare för grovavfall.
Om behållare innehåller elektronik eller annat farligt avfall töms inte
behållaren, om felet upptäcks i tid. Fastighetsinnehavaren ska rätta till felet
och därefter kan fastighetsinnehavaren beställa extra tömning, mot avgift,
eller invänta nästa ordinarie tömning. Om felet inte upptäcks förrän
behållaren töms i bilen debiteras sorteringsavgift enligt tabellen nedan.
När behållare för matavfall innehåller annat avfall hämtas avfallet som
brännbart restavfall. Om felsortering har skett vid upprepade tillfällen, vid tre
tillfällen i rad eller vid hälften av hämtningarna under tre månader, ändras
abonnemanget till osorterat.
Sorteringsavgift debiteras utöver ordinarie avgift.

Typ av behållare

Kärl för brännbart restavfall upp till 370 liter
som innehåller föremål som är elektronik eller
annat farligt avfall
Kärl för brännbart restavfall 660 liter som
innehåller föremål som är elektronik eller
annat farligt avfall
Kärl för matavfall, när avfall måste hämtas som
brännbart restavfall
Bottentömmande behållare för matavfall, när
avfall måste hämtas som brännbart restavfall

Avgift
per behållare och
tillfälle
550 565

1 100 1135

250 260
3656 3765

7 Sörmossens återvinningscentral (ÅVC)
Återvinningscentralen är öppen för privatpersoner och företag.
Fordon med högre tjänstevikt än 3,5 ton tillåts inte komma in på
Sörmossens ÅVC.
Högst 2 m3 avfall får lämnas vid varje besök.

7.1 Krav på sortering
Avfall som lämnas på Sörmossens ÅVC ska sorteras enligt
Sorteringsanvisningar för Sörmossen, se under rubriken Bygga, bo
och miljö på www.ale.se eller enligt personalens anvisningar.
Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter (företag).
Bildäck max 8 stycken per besök tas emot (även däck på fälg).

7.2 Avgift för besök på ÅVC för hushåll
Hushållen i Ale har rätt till ett ÅVC-kort med tio stycken fria besök per hushåll
och kalenderår. Besök utöver de tio fria besöken debiteras med 250 kr per
besök.

7.3 Avgift för besök på ÅVC för företag
Företag kan ansöka om särskilt ÅVC-kort för företag. Varje besök debiteras
med 250 kr per besök.

7.4 Avgift för avlämnande av slipers på ÅVC
Vid mottagning utöver 5 st slipers debiteras en extra avgift med 100 kr per
styck.

7.5 Avgifter vid glömt ÅVC-kort, ersättningskort samt
extrakort
Om besökaren har glömt att ta med sitt ÅVC-kort debiteras en avgift på 125
kr per tillfälle.
Vid behov av ersättningskort debiteras detta med 125 kr per ÅVC-kort.
Fler än ett ÅVC-kort per kund debiteras med 125 kr per ÅVC-kort från
och med ÅVC-kort nummer två.

8 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall
Regelbunden tömning av avloppsanläggningar utförs vid minst ett tillfälle per
år. Tömningsfrekvens för avloppsanläggningar är enligt Föreskrifter om
avfallshantering.

Svårtillgängliga avloppsanläggningar: För särskilt svårtillgängliga
avloppsanläggningar och slutna tankar utgår avgift efter särskilt avtal i varje
enskilt fall.
Större avloppsanläggningar och fettavskiljare debiteras extra för eventuell
mertid vid tömning. Överstiger volymen 9 m3 räknas varje påbörjad
överskjutande 9 m3 som ny brunn. Räkneexempel: Brunn på 15
m3=2*grundavgift+11 extrakubik= =2*1145+11*195
För fettavskiljare debiteras mertid för tillkommande transport till
mottagningsplats.
Budning tömning helgfria torsdagar: Tömning av slutna tankar och
extra tömningar av avloppsanläggningar sker efter budning (beställning).
Budade uppdrag utförs på helgfria torsdagar utan extra avgift. Beställning
ska göras senast dagen innan.
Budning tömning annan dag än helgfri torsdag: Tömning av slutna
tankar och extra tömningar av avloppsanläggningar sker efter budning
(beställning). Beställning ska göras senast dagen innan.
Akuttömning på jourtid: Beställning görs hos renhållningen under
telefontid eller hos upphandlad entreprenör.
Avgift i kr
per uppdrag
Grundavgift 0 – 2 m3

1 145

För varje m3 utöver 2 tillkommer

195

Tömning av ytterligare brunn på samma fastighet, om plats för
fordonsuppställning är den samma, 0 – 2 m3

340

För slangutdrag utöver 10 meter tillkommer per meter

40

För budad tömning annan dag än helgfri torsdag utgår en extra avgift på

500

För akuttömning på jourtid utgår en extra avgift på

3 025

För slamsugning som ej kunnat utföras i samband med ordinarie tömning
efter körlista, beroende på att brunnen ej varit tillgänglig, utgår en avgift på

760

För slamtömning fettavskiljarslam utgår en extra avgift per m3

400

Minireningsverk fler än ett hushåll

550

Timtid

1 200

Tungt lock (lock som väger mer än 15 kg)

500

Hämtning av fosforfiltermaterial
Fosforfällor töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion
dock minst vartannat år. Dispens från kravet på tömning vartannat år kan
sökas hos verksamhet miljö.
Tjänst

Avgift per
hämtning 2021

Filtermaterial i kassett**

1 245

Filtermaterial i lösvikt**

1 660

**Fastighetsinnehavaren ansvarar för återfyllning av filtermaterial tillförs fosforfällan efter varje
tömning om återfyllnad ej kan utföras av kranbil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att material
finns för återfyllnad av fosforfälla.

Renhållningstaxa 2022

Antagen av kommunfullmäktige:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2021-xx-xx § xxx
Samhällsbyggnad
2022-01-01
Gäller tills vidare
Årligen
KS 2021.xxx

Ansvarig handläggare

Renhållningschef, sektor samhällsbyggnad

Innehåll
1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ......................................................................... 2

2

EN- OCH TVÅBOSTADSHUS SAMT FRITIDSHUS ............................................... 4
2.1 Grundavgift ........................................................................................ 4
2.2 Brukningsavgift för källsortering, kr per år (kärl för matavfall
samt kärl för brännbart restavfall) .................................................... 4
2.2.1 Matavfallspåsar ....................................................................... 4
2.3 Hemkompostering, brukningsavgift för brännbart restavfall, kr
per år 5
2.4 Brukningsavgift för osorterat avfall, kr per år ................................... 5

3

FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER ....................................................... 6
3.1 Grundavgift ........................................................................................ 6
3.2 Brukningsavgift, kärl ......................................................................... 6
3.2.1 Kärl för matavfall, kr per år .................................................... 6
3.2.2 Matavfallspåsar ....................................................................... 6
3.2.3 Små kärl för brännbart restavfall, kr per år ............................ 6
3.2.4 Stora kärl för brännbart restavfall, kr per år .......................... 7
3.2.5 Små kärl för osorterat avfall, kr per år .................................... 7
3.2.6 Stora kärl för osorterat avfall, kr per år .................................. 7
3.3 Brukningsavgift bottentömmande behållare .................................... 8
3.3.1 Matavfall bottentömmande behållare, kr per år ..................... 8
3.3.2 Brännbart restavfall bottentömmande behållare, kr per år.... 8

4

TILLÄGGSTJÄNSTER FÖR BRÄNNBART HUSHÅLLSAVFALL ............................... 9
4.1 Avgift för dragavstånd, över 5 meter ................................................. 9
4.2 Byte av kärl ........................................................................................ 9
4.3 Avgift för extrahämtning av sopbehållare. ........................................ 9
4.4 Avgift för hämtning av extra säck vid ordinarie tömning ................. 9

5

GROVAVFALL ............................................................................................. 10
5.1 Brännbart grovavfall i kolli eller säck .............................................. 10
5.2 Grovavfall i container ...................................................................... 10

6

ÖVRIGA AVGIFTER ....................................................................................... 11
6.1 Debitering till icke betalningsskyldig ............................................... 11
6.2 Ommätning ....................................................................................... 11
6.3 Hämtning oftare än varannan vecka hos en- och tvåbostadshus..... 11
6.4 Hämtning av skrymmande elavfall .................................................. 11
6.5 Hämtning av batterier i batteriholk ................................................. 11
6.6 Lock i lock ......................................................................................... 11
6.7 Låsbart lock ...................................................................................... 11
6.8 Meddelande om tömning via sms .................................................... 11
6.9 Felsorteringsavgift ............................................................................ 11

7

SÖRMOSSENS ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)............................................. 13
7.1 Krav på sortering ............................................................................. 13
7.2 Avgift för besök på ÅVC för hushåll ................................................ 13
7.3 Avgift för besök på ÅVC för företag ................................................. 13
7.4 Avgift för avlämnande av slipers på ÅVC ........................................ 13
7.5 Avgifter vid glömt ÅVC-kort, ersättningskort samt extrakort......... 13

8

AVFALL FRÅN ENSKILD AVLOPPSANORDNING SAMT FETTAVFALL ................. 14

1 Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-6
§§ miljöbalken. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken,
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
samt Föreskrifter om avfallshantering för Ale kommun.
1 § Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får
samhällsbyggnadsnämnden bestämma avgiften.
2 § Giltighetsområde: Avfallstaxan gäller Ale kommuns avgifter för
insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall genom
kommunens försorg.
3 § Giltighetstid: Taxan ska gälla från och med 2022-01-01
4 § Avgiftsskyldighet: Följande avgifter ska erläggas till Ale kommun av
fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren enligt Föreskrifter för
avfallshantering. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid fastighetsägaren.
5 § Grundavgift: Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av
återvinningscentral Sörmossen, mobil återvinningscentral samt behandling av
avfall som lämnas på centralen, farligt avfall samt kostnader för kundtjänst,
avfallsplanering, utveckling och information. Grundavgiften debiteras enligt
kap 2.1 och 3.1.
6 § Uppehåll: Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift, men inte
brukningsavgift, under aktuell period. Minsta beviljad period för uppehåll är 6
månader.
7 § Sommarhämtning: Vid sommarhämtning från fritidshus debiteras hela
grundavgiften och halva brukningsavgiften.
8 § Delade kärl för en- och tvåbostadshus och fritidshus: Varje
hushåll betalar hela grundavgiften samt andel av brukningsavgiften. Om tre
eller fler hushåll går samman och delar på kärl blir definitionen
flerbostadshus.
9 § Gemensamhetslösning för samfälligheter med enbostadshus:
Enbostadshus i samfällighetsförening där föreningen är mottagare av faktura
och ansvarig för skötsel av platsen debiteras grundavgift per hushåll, enligt
tabell för enbostadshus. Brukningsavgift debiteras baserat på valt
abonnemang enligt tabeller för flerbostadshus och verksamheter.
10 § Fakturering vid gemensamhetslösning för enbostadshus som
tillhör samfällighet/bostadsrätt: Fakturan fördelas per hushåll endast om
Renhållningen ej finns med i dess stadgar.

11 § Dragavstånd: Dragavstånd längre än 21 meter godkännes inte utan
särskilda skäl. Dragavstånd räknas som enkel väg från behållarens plats till
tomtgräns mot gata. Där begreppet tomtgräns mot gata inte kan tillämpas
räknas dragavståndet från behållarens plats till hämtningsfordonet.
12 § Kommunalt ansvar gällande tömning av filtermaterial från
enskilda avloppsanläggningar: Kommunen ansvar för tömning av de
anläggningar som töms var tredje år eller oftare.

2 En- och tvåbostadshus samt fritidshus
2.1 Grundavgift
Observera att brukningsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av
behållare. Vid delning av kärl gäller 8 §.
Avgift
kr per hushåll och år
En- och tvåbostadshus
(villa, radhus och liknande) samt fritidshus

1 465

2.2 Brukningsavgift för källsortering, kr per år
(kärl för matavfall samt kärl för brännbart restavfall)
Hämtning
var 14:e dag
26+26 gånger

Hämtning
var 4:e vecka för
restavfall
13+26 gånger1

Kärl för restavfall 130-140 liter
samt kärl för matavfall 140 liter

1 550

1 025

Kärl för restavfall 190 liter samt
kärl för matavfall 140 liter

2 215

-

Kärl för restavfall 240 liter samt
kärl för matavfall 140 liter

2 745

-

Kärl för restavfall 370 liter samt
kärl för matavfall 140 liter

3 005

-

1Ansökan

om glesare tömningsintervall görs hos Renhållningen

2.2.1 Matavfallspåsar
Påsar att lägga matavfall i ingår i brukningsavgiften. Då ny bunt med påsar
önskas sätts en matavfallspåse fast i locket alternativt knyts annan påse fast i
handtaget på kärlet. En bunt påsar kommer då att levereras vid nästa
ordinarie tömning. Påsar kan också hämtas på kommunens driftkontor
Älvängen eller Kontaktcenter Nödinge. Extra påsar kan även levereras mot
utkörningsavgift, 250 kr per tillfälle.

2.3 Hemkompostering, brukningsavgift för brännbart
restavfall, kr per år
Hämtning
var 14:e dag
26 gånger

Hämtning
var 4:e
vecka
13 gånger1

Kärl för restavfall 130-140
liter

1 550

Kärl för restavfall 190 liter

2 215

-

-

Kärl för restavfall 240 liter

2 745

-

-

Kärl för restavfall 370 liter

3 005

-

-

1Ansökan

1 025

Hämtning
en gång per
kvartal
4 gånger1
725

om glesare tömningsintervall görs hos Renhållningen

2.4 Brukningsavgift för osorterat avfall, kr per år
Hämtning var 14:e dag
26 gånger
Kärl för osorterat avfall 130-140 liter

2 770

Kärl för osorterat avfall 190 liter

3 955

Kärl för osorterat avfall 240 liter

4 895

Kärl för osorterat avfall 370 liter

7 245

3 Flerbostadshus och verksamheter
3.1 Grundavgift
För abonnemang med kärl, 130 – 240 liter tillkommer grundavgift med
1 465 kr per abonnent.
För övriga kärl samt bottentömmande behållare, ingår grundavgift i
brukningsavgiften.

3.2 Brukningsavgift, kärl
3.2.1 Kärl för matavfall, kr per år
Veckohämtning

14-dagarshämtning

Hämtning 2
gånger/vecka

Matavfallskärl, 140 liter

2 060

1 030

4 315

Matavfallskärl, 190 liter*

2 790

1 400

5 860

*Observera att inga nya abonnemang eller kärlbyten kommer att medges för 190 liter kärl.

3.2.2 Matavfallspåsar
7-9 liter flerbostadshus

2 buntar per år och hushåll ingår i
brukningsavgiften, ytterligare påsar 45kr/bunt

7-9 liter verksamheter

45kr/bunt

45 liter

115 kr/bunt

Påsar 7-9 liter till flerbostadshus levereras två gånger per år utan avgift och
antal påsar som levereras är en bunt per hushåll. Fastighetsägaren ansvarar
för att kontakta Renhållningen för beställning av påsar. Den kund som
behöver fler påsar kan hämta enstaka buntar på kommunens driftkontor
Älvängen eller Kontaktcenter Nödinge. Ytterligare leverans, än de två gånger
per år som ingår i avgiften, kan levereras mot en utkörningsavgift, 250 kr per
tillfälle.
Påsar 7-9 liter för verksamheter och 45 liter beställs via Renhållningen
kostnad enligt tabell 3.2.2 och utkörningsavgift, 250 kr per tillkommer.

3.2.3 Små kärl för brännbart restavfall, kr per år
Observera att grundavgift per kärl tillkommer enligt kapitel 3.1.
14-dagars-hämtning
Kärl, 130-140 liter

1 195

Kärl, 190 liter

1 615

Kärl, 240 liter

2 050

3.2.4 Stora kärl för brännbart restavfall, kr per år
Grundavgift ingår i brukningsavgiften för stora kärl.

Kärl 370-400 liter*
Kärl 660 liter

Vecko-

14-dagars-

Hämtning 2

Hämtning 3

hämtning

hämtning

gånger/vecka

gånger/vecka

7 954

4 740

15 665

-

12 470

8 060

24 485

46 560

*Observera att inga nya abonnemang eller kärlbyten kommer att medges för 400 liter.

3.2.5 Små kärl för osorterat avfall, kr per år
Observera att grundavgift per kärl tillkommer enligt kapitel 3.1.
14-dagars-hämtning
Kärl, 130-140 liter

3 955

Kärl, 190 liter

4 710

Kärl, 240 liter

6 015

3.2.6 Stora kärl för osorterat avfall, kr per år
Grundavgift ingår i brukningsavgiften för stora kärl.
Veckohämtning

14-dagarshämtning

Hämtning 2
gånger/vecka

Kärl 370-400 liter*

14 635

8 095

28 390

Kärl 660 liter

21 775

12 275

45 560

*Observera att inga nya abonnemang eller kärlbyten kommer att medges på följande kärlstorlekar 400 liter

3.3 Brukningsavgift bottentömmande behållare
Renhållningsenheten ska alltid godkänna planerad hämtning och hämtstället.
En förutsättning för att använda bottentömmande behållare för brännbart
restavfall, är att det även finns behållare, kärl eller bottentömmande behållare,
för matavfall på samma hämtställe.

3.3.1 Matavfall bottentömmande behållare, kr per år
Volym, matavfall

Veckohämtning

Matavfall < 1,5 m3

44 640

3.3.2 Brännbart restavfall bottentömmande behållare, kr per år
Volym, restavfall

Veckohämtning

14-dagarshämtning

< 0,5 m3

48 820

25 625

0,6 – 1,5 m3

49 750

28 525

1,6 – 3 m3

57 390

36 005

3,1 – 6 m3

66 965

56 580

4 Tilläggstjänster för brännbart hushållsavfall
4.1 Avgift för dragavstånd, över 5 meter
Dragavstånd räknas som enkel väg från behållarens plats till tomtgräns mot
gata. Där begreppet tomtgräns mot gata inte kan tillämpas räknas
dragavståndet från behållarens plats till hämtningsfordonet.
Underlaget ska vara hårdgjort inom hela dragavståndet. Marken ska vara
plan och inga kanter får förekomma.
Trappor eller andra ojämnheter som kan förorsaka lyftmoment får ej
förekomma.
Dragavstånd längre än 21 meter godkännes inte utan särskilda skäl.
Avgift i kr per kärl och hämtning
5 – 14 meter

37

15 – 21 meter

58

4.2 Byte av kärl
Vid byte av kärlstorlek till större kärl på fastighetsinnehavarens begäran
debiteras utkörningsavgift, 250 kr per tillfälle.

4.3 Avgift för extrahämtning av sopbehållare.
Vid extrahämtning på annan dag än ordinarie tömningsdag debiteras en
framkörningsavgift på 250 kr per, samt avgift för sopbehållaren enligt tabell
nedan.
Hämtning av extra sopbehållare:
Behållare

Avgift i kr per hämtning

Sopkärl upp till 240 liter

135

Sopkärl 370 – 400 liter

180

Sopkärl 660 liter

270

Bottentömmande behållare

4 705

4.4 Avgift för hämtning av extra säck vid ordinarie tömning
Märkning: På varje säck ska det finnas lapp med avfallslämnarens namn och
adress. Finns inte märkning kommer säcken ej att hämtas.
Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma
högst 160 liter.
Behållare
Extra säckar. Högsta vikt 15 kg

Avgift i kr per säck
75

5 Grovavfall
5.1 Brännbart grovavfall i kolli eller säck
Märkning: På varje kolli och säck ska det finnas lapp med avfallslämnarens
namn och adress. Finns inte märkning kommer säcken ej att hämtas.
Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma
högst 160 liter.
Behållare

Avgift i kr per kolli

Enstaka buntade avfallskollin och säckar. Högsta
vikt 15 kg

75

Brännbart grovavfall t ex möbler, trädgårdsavfall
och liknande. Högst 1 m3, max styckevikt 15 kg

370

5.2 Grovavfall i container
Behållarhyra: 35 kr per dag.
Avgiften i tabellen nedan är i kr och inkluderar transport och behandling.
Storlek

Rena material*

Brännbart avfall**

Osorterat avfall***

5 m3

795

1 980

3 230

8 m3

865

2 390

4 420

10 m3

915

2 680

5 220

15 m3

1 010

3 335

7 150

*Rena material omfattar någon av följande fraktioner; metallskrot, glas, plast, gips,
trä, trädgårdsavfall, grenar och ris (>10 mm) samt mineral som består av betong,
tegel, klinker, keramik eller sten.
**Brännbart avfall kan bestå av blandat grovavfall som kan energi återvinnas så
som emballage, julgranar, trä mm. Får ej innehålla elektriska och elektroniska
produkter, batterier, gips, metallskrot, glas, plast, mineralull, tidningar och
förpackningar, matavfall eller annat livsmedel och däck mm.
*** Osorterat avfall är grovavfall till sortering från hushåll. Får ej innehålla elektriska
och elektroniska produkter, batterier, gips, tidningar och förpackningar, matavfall eller
annat livsmedel och däck mm.

Utförlig instruktion om vad de olika containrarna får innehålla finna i
Sorteringsanvisningar för container, se under rubriken Bygga, bo & miljö på
www.ale.se.
Om containern innehåller annat avfall än vad som beställts eller
anges i Sorteringsanvisningar för container, kommer containern
att klassas om till osorterat och debiteras enligt detta.

6 Övriga avgifter
6.1 Debitering till icke betalningsskyldig
Enligt 4 § gällande Avgiftsskyldighet är alltid fastighetsägaren
betalningsskyldig. Då faktura ej skickas till betalningsansvarig utan till
hyresgäst debiteras betalningsansvarig 250 kr per år och hyresgäst.

6.2 Ommätning
Den som förändrar uppställningsplats ska anmäla detta till
renhållningsenheten. Avgift för ommätning debiteras med 250 kr. Behållare
får ej flyttas från inmätt uppställningsplats utan att renhållningsenheten
underrättas och godkänner ny plats.

6.3 Hämtning oftare än varannan vecka hos en- och
tvåbostadshus
Om särskilda skäl finns för kunder i en- och tvåbostadshus kan
renhållningsenheten medge hämtning av hushållsavfall oftare än varannan
vecka. Vid önskemål om hämtning 1 gång per vecka debiteras dubbel avgift för
en gång varannan vecka, samt ytterligare 5 %.

6.4 Hämtning av skrymmande elavfall
Hämtning av kyl, frys och andra vitvaror kan beställas hos. Hämtning sker
från fastighetsgräns vid farbar väg mot avgift, 350 kr per hämtning.

6.5 Hämtning av batterier i batteriholk
Hämtning av batterier i batteriholk i beställas hos Renhållningen. Hämtning
sker per månad efter tömningsschema från soprum eller från fastighetsgräns
vid farbar väg kostnadsfritt.

6.6 Lock i lock
Lock i lock kan köpas av renhållningsenheten, 375 kr per lock.

6.7 Låsbart lock
Lås kan köpas av Renhållningsenheten, 730 kr per lås (montering av lås
ingår). Fastighetsägaren ansvarar för att låset är i funktion och två nycklar
ingår per lås. Ingen nyckel behövs vid tömning eftersom det är ett så kallat
gravitationslås.

6.8 Meddelande om tömning via sms
Mot en årsavgift på 75 kr skickas ett sms om tömning av sopkärl. Detta gäller
ordinarie tömning för boende i en- och tvåbostadshus för fraktionerna
restavfall, matavfall samt tidningar och förpackningar i tvåfackskärl. Som
kund ansvarar du för att rätt telefonnummer är meddelat via den e-tjänst som
finns på kommunens hemsida.

6.9 Felsorteringsavgift
Om otillåtet avfall ligger i behållare kan en sorteringsavgift debiteras. Otillåtet
avfall kan vara farligt avfall, elavfall eller bildäck som ligger i exempelvis

behållare för brännbart restavfall, i behållare för osorterat avfall eller i
behållare för grovavfall.
Om behållare innehåller elektronik eller annat farligt avfall töms inte
behållaren, om felet upptäcks i tid. Fastighetsinnehavaren ska rätta till felet
och därefter kan fastighetsinnehavaren beställa extra tömning, mot avgift,
eller invänta nästa ordinarie tömning. Om felet inte upptäcks förrän
behållaren töms i bilen debiteras sorteringsavgift enligt tabellen nedan.
När behållare för matavfall innehåller annat avfall hämtas avfallet som
brännbart restavfall. Om felsortering har skett vid upprepade tillfällen, vid tre
tillfällen i rad eller vid hälften av hämtningarna under tre månader, ändras
abonnemanget till osorterat.
Sorteringsavgift debiteras utöver ordinarie avgift.

Typ av behållare

Avgift i kr
per behållare och tillfälle

Kärl för brännbart restavfall upp till 370 liter
som innehåller föremål som är elektronik eller
annat farligt avfall

565

Kärl för brännbart restavfall 660 liter som
innehåller föremål som är elektronik eller
annat farligt avfall

1 135

Kärl för matavfall, när avfall måste hämtas som
brännbart restavfall

260

Bottentömmande behållare för matavfall, när
avfall måste hämtas som brännbart restavfall

3 765

7 Sörmossens återvinningscentral (ÅVC)
Återvinningscentralen är öppen för privatpersoner och företag.
Fordon med högre tjänstevikt än 3,5 ton tillåts inte komma in på
Sörmossens ÅVC.
Högst 2 m3 avfall får lämnas vid varje besök.

7.1 Krav på sortering
Avfall som lämnas på Sörmossens ÅVC ska sorteras enligt
Sorteringsanvisningar för Sörmossen, se under rubriken Bygga, bo
och miljö på www.ale.se eller enligt personalens anvisningar.
Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter (företag).
Bildäck max 8 stycken per besök tas emot (även däck på fälg).

7.2 Avgift för besök på ÅVC för hushåll
Hushållen i Ale har rätt till ett ÅVC-kort med tio stycken fria besök per hushåll
och kalenderår. Besök utöver de tio fria besöken debiteras med 250 kr per
besök.

7.3 Avgift för besök på ÅVC för företag
Företag kan ansöka om särskilt ÅVC-kort för företag. Varje besök debiteras
med 250 kr per besök.

7.4 Avgift för avlämnande av slipers på ÅVC
Vid mottagning utöver 5 st slipers debiteras en extra avgift med 100 kr per
styck.

7.5 Avgifter vid glömt ÅVC-kort, ersättningskort samt
extrakort
Om besökaren har glömt att ta med sitt ÅVC-kort debiteras en avgift på 125
kr per tillfälle.
Vid behov av ersättningskort debiteras detta med 125 kr per ÅVC-kort.
Fler än ett ÅVC-kort per kund debiteras med 125 kr per ÅVC-kort från
och med ÅVC-kort nummer två.

8 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall
Tömningsfrekvens för avloppsanläggningar är enligt Föreskrifter om
avfallshantering.
Svårtillgängliga avloppsanläggningar: För särskilt svårtillgängliga
avloppsanläggningar och slutna tankar utgår avgift efter särskilt avtal i varje
enskilt fall.
Större avloppsanläggningar och fettavskiljare debiteras extra för eventuell
mertid vid tömning. Överstiger volymen 9 m3 räknas varje påbörjad
överskjutande 9 m3 som ny brunn. Räkneexempel: Brunn på 15
m3=2*grundavgift+11 extrakubik= =2*1145+11*195
För fettavskiljare debiteras mertid för tillkommande transport till
mottagningsplats.
Budning tömning helgfria torsdagar: Tömning av slutna tankar och
extra tömningar av avloppsanläggningar sker efter budning (beställning).
Budade uppdrag utförs på helgfria torsdagar utan extra avgift. Beställning
ska göras senast dagen innan.
Budning tömning annan dag än helgfri torsdag: Tömning av slutna
tankar och extra tömningar av avloppsanläggningar sker efter budning
(beställning). Beställning ska göras senast dagen innan.
Akuttömning på jourtid: Beställning görs hos renhållningen under
telefontid eller hos upphandlad entreprenör.
Avgift i kr
per uppdrag
Grundavgift 0 – 2 m3

1 145

För varje m3 utöver 2 tillkommer

195

Tömning av ytterligare brunn på samma fastighet, om plats för
fordonsuppställning är den samma, 0 – 2 m3

340

För slangutdrag utöver 10 meter tillkommer per meter

40

För budad tömning annan dag än helgfri torsdag utgår en extra avgift på

500

För akuttömning på jourtid utgår en extra avgift på

3 025

För slamsugning som ej kunnat utföras i samband med ordinarie tömning
efter körlista, beroende på att brunnen ej varit tillgänglig, utgår en avgift på

760

För slamtömning fettavskiljarslam utgår en extra avgift per m3

400

Minireningsverk fler än ett hushåll

550

Timtid
Tungt lock (lock som väger mer än 15 kg)

1 200
500

Hämtning av fosforfiltermaterial
Fosforfällor töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion
dock minst vartannat år. Dispens från kravet på tömning vartannat år kan
sökas hos verksamhet miljö.
Tjänst

Avgift per
hämtning 2021

Filtermaterial i kassett**

1 245

Filtermaterial i lösvikt**

1 660

**Fastighetsinnehavaren ansvarar för återfyllning av filtermaterial tillförs fosforfällan efter varje
tömning om återfyllnad ej kan utföras av kranbil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att material
finns för återfyllnad av fosforfälla.

Serviceavgift för fastighetsnära
insamling av återvinningsmaterial
2022 med föreslagna förändringar

Antagen av kommunfullmäktige:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2020-11-09 § 194
Samhällsbyggnad
2021-01-01
Gäller tills vidare
Årligen
KS 2020.414

Ansvarig handläggare

Renhållningschef, sektor samhällsbyggnad

Allmänna bestämmelser

Avgiften ska erläggas till Ale kommun av fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren enligt Föreskrifter
om avfallshantering. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid fastighetsägaren.
Hela dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred. Inga trösklar, trappor eller andra
hinder längst med dragvägen får förekomma. Handtaget på kärlet ska vara lättåtkomligt. Hela dragvägen
ska vintertid halkbekämpas. Marken får endast ha en mindre lutning. För mer information gällande
regelverk finns Föreskrifter om avfallshantering att läsa på www.ale.se.
För en- och tvåbostadshus ska kärlet på tömningsdagen placeras max 5 meter in på tomten eller vid
angöringsplats för renhållningsfordon. Möjlighet att köpa till dragavstånd finns enligt Taxa 2022 om
särskilda skäl föreligger. Dragavstånd längre än 21 meter godkännes inte utan särskilda skäl. Taxa 2022
finns all läsa på www.ale.se Skiljeväggen i kärlet får ej flyttas och papper- och plastförpackningarna ska
sorteras efter instruktion som finns på insidan av locket på kärlet.
Producentansvarsmaterial ska sorteras efter sorteringsanvisning, för vidare information www.ale.se eller
www.ftiab.se. Om materialet sorteras fel tillkommer en felsorteringsavgift på 250 kr och kärlet kommer
att tömmas som restavfall vid nästa ordinarie tömning av ditt restavfall.
Avgifter är angivna inklusive moms.
Beställning av tjänsten görs via renhallning@ale.se eller till Renhållningens kundtjänst
tel. 0303-330108.

Serviceavgift för fastighetsnära insamling flerbostadshus, samfälligheter och
verksamheter
För flerbostadshus, samfälligheter med gemensamhetshämtning samt verksamheter erbjuds
fastighetsnära insamling av följande material:
•
•
•
•

Tidningar och reklam kan beställas i kärlstorleken 190 liter
Pappersförpackningar kan beställas i kullstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600-800 liter
Metallförpackningar kan beställas i kärlstorlekarna 190 liter och 240 liter
Plastförpackningar kan beställas i kullstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600-800 liter

Hämtningsintervall
1 vecka
2 veckor
4 veckor
Beställning

Hyra för behållare

190 liter
575 605
kr/år
285 300
kr/år
145 155
kr/år
60 65
kr/gång

600 - 800 liter

Container
8-10 m3

240 liter

370 liter

1 155 kr/år

1 155 1215
kr/år

575 kr/år

575 605 kr/år

1 080 1 135
kr/år

5 775 kr/år

285 kr/år

285 375 kr/år

540 570 kr/år

2 890 kr/år

75 kr/gång

75 80 kr/gång

90 95 kr/gång

720 kr/gång

2 310 2425 kr/år 11 550 kr/år

Avgift

Kärl 190 liter

145 155 kr/år

Kärl 370 liter

215 225 kr/år

Kärl 660 liter

575 605 kr/år

Kärl 770 liter

720 750 kr/år

Kärl 800 liter

980 1 030 kr/år

I samfällighetsförening där föreningen är mottagare av faktura kan om så önskas avgifterna debiteras
per hushåll.
För flerbostadshus och samfälligheter med fler än 100 lägenheter/bostäder debiteras ej hämtställeavgift
och hämtningsavgift.
För tidningar och reklam är största behållarvolym 370 liter
Vid uppehåll i hämtning debiteras hyra och hämtställeavgift, men inte hämtningsavgift, under aktuell
period

Fastighetsnära insamling för en- och tvåbostadshus
För en och tvåbostadshus erbjuds fastighetsnära insamling av följande material:
•
•

Pappersförpackningar
Plastförpackningar

Hämtningsintervall Behållarstorlek
2 veckor

Kärl 240 liter

Avgift
395 415
kr/år

Kärlet är grått och har en skiljevägg, som inte får flyttas, och således två fack. I locket på kärlet finns
sorteringsanvisning som ska följas.
För tvåbostadshus där 240 liters kärl ej rymmer mängden förpackningar för en tvåveckorsperiod kan
370 liters kärl erbjudas mot samma avgift.
Vid utsättning av kärl kommer kärlet placeras på hämtställe vilken uppfyller kraven i Föreskrifter om
avfallshantering.
Vid uppehåll i hämtning hämtas kärlet av Renhållningen och avgift på 250 kr debiteras.

Serviceavgift för fastighetsnära
insamling av återvinningsmaterial
2022

Antagen av kommunfullmäktige:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2020-11-09 § 194
Samhällsbyggnad
2021-01-01
Gäller tills vidare
Årligen
KS 2020.414

Ansvarig handläggare

Renhållningschef, sektor samhällsbyggnad

Allmänna bestämmelser

Avgiften ska erläggas till Ale kommun av fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren enligt Föreskrifter
om avfallshantering. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid fastighetsägaren.
Hela dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred. Inga trösklar, trappor eller andra
hinder längst med dragvägen får förekomma. Handtaget på kärlet ska vara lättåtkomligt. Hela dragvägen
ska vintertid halkbekämpas. Marken får endast ha en mindre lutning. För mer information gällande
regelverk finns Föreskrifter om avfallshantering att läsa på www.ale.se.
För en- och tvåbostadshus ska kärlet på tömningsdagen placeras max 5 meter in på tomten eller vid
angöringsplats för renhållningsfordon. Möjlighet att köpa till dragavstånd finns enligt Taxa 2022 om
särskilda skäl föreligger. Dragavstånd längre än 21 meter godkännes inte utan särskilda skäl. Taxa 2022
finns all läsa på www.ale.se Skiljeväggen i kärlet får ej flyttas och papper- och plastförpackningarna ska
sorteras efter instruktion som finns på insidan av locket på kärlet.
Producentansvarsmaterial ska sorteras efter sorteringsanvisning, för vidare information www.ale.se eller
www.ftiab.se. Om materialet sorteras fel tillkommer en felsorteringsavgift på 250 kr och kärlet kommer
att tömmas som restavfall vid nästa ordinarie tömning av ditt restavfall.
Avgifter är angivna inklusive moms.
Beställning av tjänsten görs via renhallning@ale.se eller till Renhållningens kundtjänst
tel. 0303-330108.

Serviceavgift för fastighetsnära insamling flerbostadshus, samfälligheter och
verksamheter
För flerbostadshus, samfälligheter med gemensamhetshämtning samt verksamheter erbjuds
fastighetsnära insamling av följande material:
•
•
•
•

Tidningar och reklam kan beställas i kärlstorleken 190 liter
Pappersförpackningar kan beställas i kullstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600-800 liter
Metallförpackningar kan beställas i kärlstorlekarna 190 liter och 240 liter
Plastförpackningar kan beställas i kullstorlekarna 190 liter, 370 liter och 600-800 liter

Hämtningsintervall

190 liter

240 liter

370 liter

600 - 800 liter

1 vecka
2 veckor
4 veckor

605 kr/år
300 kr/år
155 kr/år

1 155 kr/år
575 kr/år
285 kr/år

1215 kr/år
605 kr/år
375 kr/år

2425 kr/år
1 135 kr/år
570 kr/år

Beställning

65 kr/gång

75 kr/gång

80 kr/gång

95 kr/gång

Hyra för behållare

Avgift

Kärl 190 liter

155 kr/år

Kärl 370 liter

225 kr/år

Kärl 660 liter

605 kr/år

Kärl 770 liter

750 kr/år

Kärl 800 liter

1 030 kr/år

I samfällighetsförening där föreningen är mottagare av faktura kan om så önskas avgifterna debiteras
per hushåll.
För flerbostadshus och samfälligheter med fler än 100 lägenheter/bostäder debiteras ej hämtställeavgift
och hämtningsavgift.
För tidningar och reklam är största behållarvolym 370 liter
Vid uppehåll i hämtning debiteras hyra och hämtställeavgift, men inte hämtningsavgift, under aktuell
period

Fastighetsnära insamling för en- och tvåbostadshus
För en och tvåbostadshus erbjuds fastighetsnära insamling av följande material:

•
•

Pappersförpackningar
Plastförpackningar

Hämtningsintervall Behållarstorlek
2 veckor

Kärl 240 liter

Avgift
415 kr/år

Kärlet är grått och har en skiljevägg, som inte får flyttas, och således två fack. I locket på kärlet finns
sorteringsanvisning som ska följas.
För tvåbostadshus där 240 liters kärl ej rymmer mängden förpackningar för en tvåveckorsperiod kan
370 liters kärl erbjudas mot samma avgift.
Vid utsättning av kärl kommer kärlet placeras på hämtställe vilken uppfyller kraven i Föreskrifter om
avfallshantering.
Vid uppehåll i hämtning hämtas kärlet av Renhållningen och avgift på 250 kr debiteras.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 244

Dnr KS.2021.517

Kultur och fritids taxor och avgifter 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på
taxor och avgifter för kultur och fritid att gälla från 2022-01-01.
Sammanfattning
Varje år sker en översyn och genomlysning av kultur och fritidstaxor och
avgifter samt de regelsystem som gäller för de kommunala anläggningarna.
Taxorna avser både de anläggningar som driftas i kommunal regi och de
anläggningar som driftas av föreningar och som kommunen ger bidrag till.
Vidare ingår även andra avgifter som sektorn har t ex för deltagande i
kulturskola och avgifter kopplat till biblioteksverksamheten.
Mindre justeringar föreslås vad avser fritidstaxorna. Justeringarna som föreslås
höjer en mindre andel av taxorna för föreningsverksamhet för dem över 20 år
samt privata och kommersiella förhyrare (taxa 1- taxa 4).
Under 2020 har beslut tagits att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa
tidigare fattade beslut avseende uppsägning av avtal med pensionärsföreningar.
Dessa avtal löper även 2022 varför pensionärsföreningarna även under
nästkommande år kommer att erbjudas lokaler med sk 0-taxa. Avtalen är
uppsagda och löptiden passerad kommer nytt förslag på taxor för
pensionärsföreningarna att tas fram, detta kommer att ingå för taxor 2023.
Avgifter för biblioteket och kulturskolan är oförändrade och ligger kvar på
samma nivå som föregående år.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än den bedömning som
kultur- och fritidsnämnden gör.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 84, 2021-10-14
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid, 2021-09-06
Förslag om Taxor och avgifter för kultur och fritidsnämnden 2022
Gällande Taxor för kultur och fritidsnämnden 2021 - med föreslagna ändringar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektor kultur- och fritid
Författningssamling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.517
Datum: 2021-11-24
Kommunsekreterare Afram Shiba
Kommunstyrelsen

Antagande av kultur och fritids taxor och avgifter 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag på taxor och
avgifter för kultur och fritid att gälla från 2022-01-01.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Varje år sker en översyn och genomlysning av kultur och fritidstaxor och avgifter samt de
regelsystem som gäller för de kommunala anläggningarna. Taxorna avser både de
anläggningar som driftas i kommunal regi och de anläggningar som driftas av föreningar och
som kommunen ger bidrag till. Vidare ingår även andra avgifter som sektorn har t ex för
deltagande i kulturskola och avgifter kopplat till biblioteksverksamheten.
Mindre justeringar föreslås vad avser fritidstaxorna. Justeringarna som föreslås höjer en
mindre andel av taxorna för föreningsverksamhet för dem över 20 år samt privata och
kommersiella förhyrare (taxa 1- taxa 4).
Under 2020 har beslut tagits att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa tidigare fattade
beslut avseende uppsägning av avtal med pensionärsföreningar. Dessa avtal löper även 2022
varför pensionärsföreningarna även under nästkommande år kommer att erbjudas lokaler med
sk 0-taxa. Avtalen är uppsagda och löptiden passerad kommer nytt förslag på taxor för
pensionärsföreningarna att tas fram, detta kommer att ingå för taxor 2023.
Avgifter för biblioteket och kulturskolan är oförändrade och ligger kvar på samma nivå som
föregående år.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än den bedömning som kultur- och
fritidsnämnden gör.
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Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 84, 2021-10-14
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid, 2021-09-06
Förslag om Taxor och avgifter för kultur och fritidsnämnden 2022
Nu gällande Taxor för kultur och fritidsnämnden 2021 - nya ändringar för 2022 i rött
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektor kultur- och fritid
Författningssamlingen
Ärendet
Varje år gör sektor kultur- och fritids en översyn av taxor och avgifter samt regelsystem som
gäller inom kultur- och fritidsnämndens område. För kommande år har mindre justeringar
gjorts gällande fritidstaxans nicå och vid vilka fall taxan tas ut.
Ekonomisk bedömning
Genom att anpassa taxorna och avgifterna inom kultur- och fritidsnämnden kan en viss
intäktsökning säkras för att svara upp mot det ökade allmänna slitage som påverkar lokaler
och anläggningar. Taxorna och avgifterna är dock fortsatt subventionerade för att primärt
eftersträva en hög tillgänglighet för barn- och ungdomsverksamheter i kommunen. Ökningen
handlar därför endast om att kompensera för det ökade allmänna slitaget.
Invånarperspektiv
Barn och ungdomar upp till 20 år i Ale kommun har fri tillgång till lokaler genom ideell
förening/organisation. Denn fria tillgång gäller även pensionärsföreningar, Röda korsföreningar samt reumatikerföreningen och DHR.
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Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Enligt 18 § reglemente för kultur och fritidsnämnden får förslag om antagande av taxor läggas
fram till kommunfullmäktige. Enligt 2 kap. 5-6 §§ kommunallagen (2017:725) får kommuner
ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls som motsvaras av tjänsterna och
nyttigheternas kostnad, om inget annat följer av lagstiftningen. Sektor kommunstyrelsen gör
bedömningen att förslaget håller sig inom ramen för gällande regelverk.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
De antagna taxorna och avgifter publiceras i författningssamlingen och expedieras till sektor
kultur- och fritid för genomförande.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar den bedömning som sektor kultur- och fritid gjort. Endast mindre
justeringar föreslås och det påverkar inte barn- och ungdomsverksamheten samt ideella
föreningar och verksamheter i kommunen.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-14

KFN § 84

Dnr KFN.2021.66

Översyn av kultur och fritids taxor och avgifter 2022
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta
förslag på taxor och avgifter för kultur och fritid att gälla från 2022-01-01.
Sammanfattning
Varje år sker en översyn och genomlysning av kultur och fritidstaxor och
avgifter samt de regelsystem som gäller för de kommunala anläggningarna.
Taxorna avser både de anläggningar som driftas i kommunal regi och de
anläggningar som driftas av föreningar och som kommunen ger bidrag till.
Vidare ingår även andra avgifter som sektorn har t ex för deltagande i
kulturskola och avgifter kopplat till biblioteksverksamheten.
Mindre justeringar föreslås vad avser fritidstaxorna. Justeringarna som föreslås
höjer en mindre andel av taxorna för föreningsverksamhet för dem över 20 år
samt privata och kommersiella förhyrare (taxa 1- taxa 4).
Under 2020 har beslut tagits att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa
tidigare fattade beslut avseende uppsägning av avtal med pensionärsföreningar.
Dessa avtal löper även 2022 varför pensionärsföreningarna även under
nästkommande år kommer att erbjudas lokaler med sk 0-taxa. Avtalen är
uppsagda och löptiden passerad kommer nytt förslag på taxor för
pensionärsföreningarna att tas fram, detta kommer att ingå för taxor 2023.
Avgifter för biblioteket och kulturskolan är oförändrade och ligger kvar på
samma nivå som föregående år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-16
Kultur och fritids taxor och avgifter för kultur och fritidsnämnden 2022
Beslutet skickas till
För vidare hantering:
Sektor kultur och fritid
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.66
Datum: 2021-09-16
Enhetschef Klas Arvidsson
Kultur- och fritidsnämnden

Översyn av kultur och fritids taxor och avgifter 2022
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag på taxor
och avgifter för kultur och fritid att gälla från 2022-01-01.
Sammanfattning
Varje år sker en översyn och genomlysning av kultur och fritidstaxor och avgifter samt de
regelsystem som gäller för de kommunala anläggningarna. Taxorna avser både de
anläggningar som driftas i kommunal regi och de anläggningar som driftas av föreningar och
som kommunen ger bidrag till. Vidare ingår även andra avgifter som sektorn har t ex för
deltagande i kulturskola och avgifter kopplat till biblioteksverksamheten.
Mindre justeringar föreslås vad avser fritidstaxorna. Justeringarna som föreslås höjer en
mindre andel av taxorna för föreningsverksamhet för dem över 20 år samt privata och
kommersiella förhyrare (taxa 1- taxa 4).
Under 2020 har beslut tagits att ge förvaltningen i uppdrag att verkställa tidigare fattade
beslut avseende uppsägning av avtal med pensionärsföreningar. Dessa avtal löper även 2022
varför pensionärsföreningarna även under nästkommande år kommer att erbjudas lokaler med
sk 0-taxa. Avtalen är uppsagda och löptiden passerad kommer nytt förslag på taxor för
pensionärsföreningarna att tas fram, detta kommer att ingå för taxor 2023.
Avgifter för biblioteket och kulturskolan är oförändrade och ligger kvar på samma nivå som
föregående år.

Anna Reinhardt

Klas Arvidsson

Sektorchef

Enhetschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-16
Kultur och fritids taxor och avgifter för kultur och fritidsnämnden 2022
Beslutet skickas till:
Kultur och fritidsnämnden och sektor kultur och fritid
För vidare hantering:
Sektor kultur och fritid
Kommunstyrelsen

Ärendet
Varje år gör sektorn en genomlysning/inventering av alla taxor och avgifter med avsikt att
anpassa de till kommande förutsättningar.
Ekonomisk bedömning
Genom att anpassa taxor och avgifter kommer sektorn att göra en viss intäktsökning
Invånarperspektiv
Barn och ungdomar upp till 20 år i Ale kommun har fri tillgång till lokaler genom ideell
förening/organisation detta avser även pensionärs- röda kors föreningar och
reumatikerföreningen och DHR.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Reglemente för kultur och fritidsnämnden §18
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Kommunfullmäktige antar nytt förslag till taxor och avgifter gäller från 2022-01-01
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00
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Förvaltningens bedömning
Mötesplatser är viktiga att kommunen kan tillhandahålla för alla, föreningsliv och
privatpersoner. Genom att se över taxor och avgifter och göra uppdateringar kan sektorn
fullfölja detta uppdrag. Likvärdiga taxor för alla ska gälla i kommunen med prioritet på hög
tillgänglighet för barn och ungdomsverksamhet.
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Taxor och avgifter för kultur
och fritidsnämnden 2022

Antagen av kommunfullmäktige:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

Kultur och fritid
2022-01-01
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande

Ansvarig handläggare

Sektorchef kultur och fritid

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kultur och fritid
Taxor och avgifter

Bibliotek
Samtliga taxor är gemensamma för kommunerna i Bibliotek i väst
(Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Öckerö och Lilla Edet) som har
gemensam bibliotekskatalog.
Avgifter
Nytt lånekort 20 kronor
Övertidsavgifter - gäller dig som fyllt 18 år:
Medier för vuxna: 10 kronor per media och påbörjad vecka
Maxavgift per media: 50 kronor
Maxavgift per återlämningstillfälle: 200 kronor
Fakturaavgift 10 kronor
Ersättningskostnader för skadat eller borttappat material
Vuxenmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 200 kronor
Barnmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 100 kronor
Tidskrift vuxen: 75 kronor
Tidskrift barn: 50 kronor
Dvd, tv-spel, språkkurs: 500 kronor
Om inköpspriset på materialet överstiger schablonen gäller återanskaffningsvärdet.
Fjärrlån: lägsta belopp 600 kronor, styrs av utlånande bibliotek
Kopiering/utskrifter (ej gemensamt för Bibliotek i väst)
Pris med kopieringskort (100 kronor, förladdat med 70 kronor)
Kopiering/utskrifter (ej gemensamt för Bibliotek i väst
A4, svartvit
A4, färg
A3, svartvit
A3, färg

3 kronor
6 kronor
6 kronor
12 kronor
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Ale Fritids taxor för lokalhyra mm som ska gälla från 2022
Taxa 0 = Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 7 - 20 år av ideell
förening/organisation inom Ale kommun samt kommunala enheter vid enstaka bokningar,
vid regelbunden/återkommande bokningar görs detta upp i ett avtal med förhyraren.
Nolltaxa gäller även för åldrarna 0 - 6 år samt för pensionärs- Röda Kors -föreningar,
Reumatikerföreningen i Ale och DHR i Ale. Ålder 0 - 6 år är ej bidragsberättigade
Taxa 1 = Verksamhet bedriven av ideell förening/organisation inom Ale kommun för
deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år,
men där även yngre deltar i verksamheten. Förening som har Taxa T0 och ej utnyttjar tiden
debiteras enligt taxa T1
Taxa 2 = Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag m fl inom Ale
kommun (ex Ahlafors fria) ; samt cuper, arrangemang samt träningsläger anordnade av
förening/organisation inom Ale kommun (max 8 timmars debitering/dag). Vid längre
uthyrningar kan vaktmästarkostnad tillkomma
Taxa 3 = Förening/organisation, enskild person m fl utanför Ale kommun.
Taxa 4 = Kommersiellt bruk, affärsverksamhet etc, samt danser anordnade av
förening/organisation/enskild person.
Avbeställningsavgift
Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokad tid, uttages avgift enligt
följande:
7 dagar = ingen avgift
3 - 6 dagar = halv avgift enligt aktuell taxa
0 - 2 dagar= full avgift enligt aktuell taxa
Skadegörelse/ordningsavgifter
Lämnat ytterdörr/fönster eller utrymningsdörr öppen/olåst = 500 kronor
Larmutryckning = självkostnad
Rengöring på grund av användning av klister = självkostnad
Ej återlämnad nyckel eller tappad nyckel 1 500 kronor
Ej återlämnad eller tappad tagg 100 kronor
Kontrakt/bokningsbesked
För att teckna kontakt/bokningsbesked krävs att man fyllt 18 år.
Övriga villkor
Se ordningsregler
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Fritidsanläggningar m m (kr)
Kategori

0

1

2

3

4

Gräsplan inkl. omkl. rum, 2 tim

0

180

360

725

Individuell
taxa

Gräsplan inkl. omkl. rum, heldag

0

360

725

1450

Individuell
taxa

Dammekärr, storstuga

0

375

615

800

Individuell
taxa

Forsvallen

0

375

615

800

Individuell
taxa

Sjövallen

0

375

615

800

Individuell
taxa

Vimmervi

0

375

615

800

Individuell
taxa

Surte IP

0

375

615

800

Individuell
taxa

Furustugan, storstuga

0

375

615

800

Individuell
taxa

Kilanda skola möte skolhuset

0

120

225

390

Kilanda skolhus

0

375

615

800

1000

Träffpunkten

0

375

615

800

1000

Kilanda skola idrottslig verksamhet

0

65

110

145
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Jennylunds friidrottsanläggning endast vardagar mellan kl 8 – 16, ej skollov. Övrig tid
bokas av Bohus IF. En skola kan boka hela anläggningen. Då är skolan själv på
anläggningen. En skolklass kan boka endast löparbana om man vill vilket innebär att fler
skolklasser kan vara på friidrottsarenan samtidigt
Kategori/timme
Hel Friidrottsarena
Endast löparbana

0
0
0

1
200
150

2
300
175

3
400
250

4
600
600

Konstgräsplaner (kr)
Kategori

0

1

2

3

4

Träning, kr/tim A-tid

0

400

500

600

Individuell
taxa

0

300

400

500

Individuell
taxa

0

100

150

200

Individuell
taxa

0

750

1000

1200

Individuell
taxa

November-april
Träning, kr/tim B-tid
Maj – oktober elljus
Träning, kr/tim C-tid
Maj – oktober dagsljus
Matchtid, kr/2 tim

Ale Arena (kr)
(Vid arrangemang när Arenan inte har is görs individuella avtal med förhyraren vad gäller kostnad
för lokalhyra)
Kategori

0

1

2

3

4

Träning halv bana/tim inkl 1 omkl rum

0

250

500

750

-

Träning hel bana/tim inkl 2 omkl rum

0

500

1000

1500

Matchtid/träning ej publikt 2 tim med
isvård inkl 2 omkl rum + domarrum **

0

1500

2500

3500

-

Publika Arrangemang/A-lag tillfälle 3
timmar

0

4000

-

8000

-
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Skolbokningar vid allmänhetens
åkning/tillfälle

0

-

300

500

-

Omklädningsrum /tillfälle

0

100

175

250

-

500

500

500

500

-

Extra vaktmästare vid arrangemang/tim
***

** OBS 500 kronor är extra deb. Vid isvård.kod F-uthbandy
*** extra vaktmästartimmar vid bokningar utöver ordinarie stängtid
Möteslokal (kr)
Kategori

0

1

2

3

4

Specialsal (slöjd, m m)/tim

0

155

250

320

500

Elevmatsal/aula

0

360

725

1175

1445

Konferensrum upp till 10
personer/tillfälle

0

225

450

580

-

Konferensrum mer än 10
personer/tillfälle

0

300

600

900

1200

Gymnastik- och idrottshallar (kr/timma)
Kategori

0

1

2

3

4

Surteskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300

Bohusskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300

Nolskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300

Garnvindeskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300
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Älvängenhallen/gymnastiksal

0

75

125

155

300

Älvängenhallen sammanträdesrum i
gymnastiksal

0

75

125

155

-

Sporthallar (kr)
(Skepplandahallen, Älvängenhallen, Ledethallen, Nödinge sporthall, Bohushallen Kronan)
Kategori

0

1

2

3

4

Sporthall/ tim

0

120

200

300

500

Badminton bana/tim

0

75

125

155

-

500

500

500

500

500

Cafeteria/tillfälle

-

120

225

390

625

omklädningsrum/dag endast vid
egen bokning

0

100

175

250

Kategori

0

1

2

3

4

Simhallen

0

245

395

650

870

- varmbad/ tim

725

725

725

1000

1000

- extra vaktmästare/ tim inkl moms

300

300

300

300

300

- badavgift barn/ gång

-

-

20

20

-

- badavgift vuxna/gång

-

-

50

50

-

Extra vaktmästare vid större arr.

Skepplanda simhall (kr)
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- badavgift barn/10-kort

-

-

150

150

-

- badavgift vuxna/10-kort

-

-

400

400

-

Simlärare (+moms externt)

350

350

350

350

Babysim (8ggr)

1500

1500

Barnkalas (bad +cafe+ personal)

500

500

Vattengympa (bad + 20 kr)

70

70

Ale Kulturrum (kr)
Vid arrangemang av Aleföreningar så är det maxtaxa 8 tim taxa T2. Vad gäller kostnader
för tekniker/utrustning sker fakturering efter skriftlig överenskommelse med berörd kund.

Kategori

0

1

2

3

4

Sporthallen/timma

0

145

230

455

900

Teater/tim

0

200

400

600

900

500

500

500

500

500

Extra vaktmästare samt
fastighetstekniker

Kulturskolan
Avgift för deltagande i Ale kulturskola 2022:
Terminsavgift: 400 kronor per elev och kurs
Max två kurser per elev per termin
Syskonrabatt: tredje barnet i en familj deltar kostnadsfritt
Kortkurser gratis
Max tak för familjer: 1 600 kronor per termin
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Taxor för kultur och
fritidsnämnden 2022

Antagen av kommunfullmäktige:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2020-11-08 §198
Kultur och fritid
2021-01-01
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
KS 2020.419.

Ansvarig handläggare

Sektorchef kultur och fritid
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Kultur och fritid
Taxor och avgifter

Bibliotek
Samtliga taxor är gemensamma för kommunerna i Bibliotek i väst
(Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Öckerö och Lilla Edet) som har
gemensam bibliotekskatalog.
Avgifter
Nytt lånekort 20 kronor
Övertidsavgifter - gäller dig som fyllt 18 år:
Medier för vuxna: 10 kronor per media och påbörjad vecka
Maxavgift per media: 50 kronor
Maxavgift per återlämningstillfälle: 200 kronor
Fakturaavgift 10 kronor
Ersättningskostnader för skadat eller borttappat material
Vuxenmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 200 kronor
Barnmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 100 kronor
Tidskrift vuxen: 75 kronor
Tidskrift barn: 50 kronor
Dvd, tv-spel, språkkurs: 500 kronor
Om inköpspriset på materialet överstiger schablonen gäller återanskaffningsvärdet.
Fjärrlån: lägsta belopp 600 kronor, styrs av utlånande bibliotek
Kopiering/utskrifter (ej gemensamt för Bibliotek i väst)
Pris med kopieringskort (100 kronor, förladdat med 70 kronor)
Kopiering/utskrifter (ej gemensamt för Bibliotek i väst
A4, svartvit
A4, färg
A3, svartvit
A3, färg

3 kronor
6 kronor
6 kronor
12 kronor
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Ale Fritids taxor för lokalhyra mm som ska gälla från 2021 2022
Taxa 0 = Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 7 - 20 år av ideell
förening/organisation inom Ale kommun samt kommunala enheter vid enstaka bokningar.
Taxan gäller även för åldrarna 0 - 6 år. Ålder 0 - 6 år är ej bidragsberättigade
0-taxa gäller även för pensionärs- Röda Kors-föreningar, Reumatikerföreningen i Ale samt
DHR i Ale
Taxa 1 = Verksamhet bedriven av ideell förening/organisation inom Ale kommun för
deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år,
men där även yngre deltar i verksamheten. Förening som har Taxa T0 och ej utnyttjar tiden
debiteras enligt taxa T1
Taxa 2 = Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag m fl inom Ale
kommun (ex Ahlafors fria) ; samt cuper, arrangemang samt träningsläger anordnade av
förening/organisation inom Ale kommun (max 8 timmars debitering/dag). Vid längre
uthyrningar kan vaktmästarkostnad tillkomma
Taxa 3 = Förening/organisation, enskild person m fl utanför Ale kommun.
Taxa 4 = Kommersiellt bruk, affärsverksamhet etc, samt danser anordnade av
förening/organisation/enskild person.
Avbeställningsavgift
Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokad tid, uttages avgift enligt
följande:
7 dagar = ingen avgift
3 - 6 dagar = halv avgift enligt aktuell taxa
0 - 2 dagar= full avgift enligt aktuell taxa
Skadegörelse/ordningsavgifter
Lämnat ytterdörr/fönster eller utrymningsdörr öppen/olåst = 500 kronor
Larmutryckning = självkostnad
Rengöring på grund av användning av klister = självkostnad
Ej återlämnad nyckel eller tappad nyckel 1 500 kronor
Ej återlämnad eller tappad tagg 75 kronor 100
Kontrakt/bokningsbesked
För att teckna kontakt/bokningsbesked krävs att man fyllt 18 år.
Övriga villkor
Se ordningsregler
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Fritidsanläggningar m m (kr)
Kategori

0

1

2

3

4

Gräsplan inkl. omkl. rum, 2 tim

0

180

360

725

Individuell
taxa

Gräsplan inkl. omkl. rum, heldag

0

360

725

1450

Individuell
taxa

Dammekärr, storstuga

0

375

615

800

Individuell
taxa

Forsvallen

0

375

615

800

Individuell
taxa

Sjövallen

0

375

615

800

Individuell
taxa

Vimmervi

0

375

615

800

Individuell
taxa

Surte IP

0

375

615

800

Individuell
taxa

Furustugan, storstuga

0

375

615

800

Individuell
taxa

Kilanda skola möte skolhuset

0

120

225

390

Kilanda skolhus

0

375

615

800

1000

Träffpunkten

0

375

615

800

1000

Scen moduler

0

0

-

-

-
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Kilanda skola idrottslig verksamhet

0

65

110

145

Jennylunds friidrottsanläggning endast vardagar mellan kl 8 – 16, ej skollov. Övrig tid
bokas av Bohus IF. En skola kan boka hela anläggningen. Då är skolan själv på
anläggningen. En skolklass kan boka endast löparbana om man vill vilket innebär att fler
skolklasser kan vara på friidrottsarenan samtidigt
Kategori /tim
Hel Friidrottsarena
Endast löparbana
Nyckel till friidrottsförråd ligger
som tjänst i bokningen
Ej återlämnad nyckel till förråd

0
0
0
0

1
200
150
0

2
300
175
0

3
400
250
0

4
600
600
0

1500

1500

1500

1500

1500

Konstgräsplaner (kr)
Kategori

0

1

2

3

4

Träning, kr /tim A-tid

0

400

500

600

Individuell
taxa

0

300

400

500

Individuell
taxa

0

100

150

200

Individuell
taxa

0

750

1000

1200

Individuell
taxa

November-april
Träning, kr/tim B-tid
Maj – oktober elljus
Träning, kr/tim C-tid
Maj – oktober dagsljus
Matchtid, kr/2 tim

Ale Arena (kr)
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(Vid arrangemang när Arenan inte har is görs individuella avtal med förhyraren vad gäller kostnad
för lokalhyra)
Kategori

0

1

2

3

4

Träning halv bana/tim inkl 1 omkl rum

0

250

500

750

-

Träning hel bana/tim inkl 2 omkl rum

0

500

1000

1500

2000

Matchtid/träning ej publikt 2 tim med
isvård inkl 2 omkl rum + domarrum **

0

1500

2500

3500

-

Publika Arrangemang/A-lag tillfälle 3
timmar

0

4000

-

8000

-

Skolbokningar halv bana vid
allmänhetens åkning/tillfälle

0

-

300

500

-

Omklädningsrum /tillfälle

0

100

175

250

-

500

500

500

500

-

Extra vaktmästare vid arrangemang/tim
***

** OBS 500 kronor är extra deb. Vid isvård.kod F-uthbandy
*** extra vaktmästartimmar vid bokningar utöver ordinarie stängtid
Möteslokal (kr)
Kategori

0

1

2

3

4

Lärosal/tim

0

100

150

200

500

Specialsal (slöjd, m m)/tim

0

155

250

320

500

Elevmatsal/aula

0

360

725

1175

1445

Konferensrum med utrustning upp
till 10 personer/tillf

0

225

450

580

-
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Konferensrum utan utrustning mer
än 10 personer/tillf

0

120 300

225 600

390 900

1200

Grupprum

0

45

80

110

125

2

3

4

Gymnastik- och idrottshallar (kr/timma)
Kategori

0

1

Surteskolans gymnastiksal

0

65 75

110 125 145 155

225 300

Bohusskolans gymnastiksal

0

65 75

110 125 145 155

225 300

Nolskolans gymnastiksal

0

65 75

110 125 145 155

300

Garnvindeskolans gymnastiksal

0

65 75

110 125 145 155

225 300

Älvängens kulturhus
Älvängenhallen/gymnastiksal

0

65 75

110 125 145 155

300

Älvängens kulturhus Älvängenhallen
sammanträdesrum i gymnastiksal

0

65 75

110 125 145 155

-

Sporthallar (kr)
(Skepplandahallen, Älvängens kulturhus,Älvängenhallen, Ledethallen, Nödinge sporthall,
Bohushallen Kronan)
Kategori

0

1

2

3

4

Sporthall per tim

0

120

200

300

500
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Badminton per bana/tim

0

75

125

155

-

500

500

500

500

500

Cafeteria/tillfälle

-

120

225

390

625

omklädningsrum/dag endast vid
egen bokning

0

100

175

250

Kategori

0

1

2

3

4

Simhallen

0

245

395

650

870

- varmbad per timma

725

725

725

1000

1000

- extra vaktmästare per timma +
moms

300

300

300

300

300

- badavgift barn/per gång

-

-

20

20

-

- badavgift vuxna/per gång

-

-

50

50

-

- badavgift barn/10-kort

-

-

150

150

-

- badavgift vuxna/10-kort

-

-

400

400

-

- simskola barn 15 ggr

-

-

500

-

-

-

-

Extra vaktmästare vid större arr.

Skepplanda simhall (kr)

- simskola vuxen 15 ggr

650

- märkestagning 7 ggr

250

- solarium/gång

-

-

40
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- solarium/10-kort

-

-

320

-

350

350

350

350

Babysim (8ggr)

1500

1500

Barnkalas (bad +cafe+ personal)

500

500

Vattengympa (bad + 20 kr)

70

70

Simlärare (+moms externt)

-

Ale Kulturrum (kr)
Vad gäller kostnader för tekniker/utrustning sker fakturering efter skriftlig
överenskommelse med berörd kund. Vid arrangemang av Aleföreningar så är det maxtaxa 8
tim taxa T2
Kategori

0

1

2

3

4

Sporthallen/timma

0

145

230

455

900

Teater/tillfälle tim

0

Musiksal/tillfälle

0

225

450

580

-

500

500

500

500

500

Extra vaktmästare samt
fastighetstekniker

650 200 1250 400 1650 600

2200 900

Kulturskolan
Avgift för deltagande i Ale kulturskola 2021:
Terminsavgift: 400 kronor per elev och kurs
Max två kurser per elev per termin
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Syskonrabatt: tredje barnet i en familj deltar kostnadsfritt
Kortkurser gratis
Max tak för familjer: 1 600 kronor per termin
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 245

Dnr KS-EKO.2021.574

Investering i samband med exploatering av Nödinge
centrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en
investeringsbudget för genomförandet av detaljplanen för Nödinge centrum om
totalt 295 mkr varav 25 mkr i 2022 års investeringsbudget.
Sammanfattning
Nödinge är utpekat som en av Ale kommuns två centralorter. Målet är att
Nödinge ska växa till cirka 10 000 invånare och att orten utvecklas till en
tydlig småstad med alla de kvalitéer som det innebär. Ett första steg mot detta
mål är att bygga om Nödinge torg som idag är en stor hårdgjord
parkeringsplats till att bli ett centrum med bostäder, lokaler, kommunhus och
två tydliga torg. Projektet innebär att kommunen initialt kommer att få
investeringsutgifter på 295 mkr. Utgifterna kommer att fördelas mellan Ale
kommun och övriga exploatörer där Balder är den som kommer att vara den
största exploatören. Förhandlingar kommer att genomföras mellan Ale
kommun, genom samhällsbyggnad och exploatörerna.
Investeringarna på totalt 295 mkr för genomförande av detaljplan Nödinge
Centrum kommer att belasta kommunens kapitalkostnader under omkring 33 år
framöver varav cirka 56 mkr av dessa kommer att belasta taxekollektivet
genom VA-taxorna. Av det totala investeringsbeloppet på 295 mkr så utgörs
cirka 203 mkr av VA och skyfallsåtgärder, resterande 92 mkr av åtgärder på
allmän plats med mera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 199, 2021-11-11
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-10-28
PM VA-kostnadsfördelning i samband med utveckling av Nödinge centrum,
2021-09-10
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
Sektorchef samhällsbyggnad
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-EKO.2021.574
Datum: 2021-11-24
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Investering i samband med exploatering Nödinge centrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en
investeringsbudget för genomförandet av detaljplanen för Nödinge centrum om totalt 295 mkr
varav 25 mkr i 2022 års investeringsbudget.
Sammanfattning
Nödinge är utpekat som en av Ale kommuns två centralorter. Målet är att Nödinge ska växa
till cirka 10 000 invånare och att orten utvecklas till en tydlig småstad med alla de kvalitéer
som det innebär. Ett första steg mot detta mål är att bygga om Nödinge torg som idag är en
stor hårdgjord parkeringsplats till att bli ett centrum med bostäder, lokaler, kommunhus och
två tydliga torg. Projektet innebär att kommunen initialt kommer att få investeringsutgifter på
295 mkr. Utgifterna kommer att fördelas mellan Ale kommun och övriga exploatörer där
Balder är den som kommer att vara den största exploatören. Förhandlingar kommer att
genomföras mellan Ale kommun, genom samhällsbyggnad och exploatörerna.
Investeringarna på totalt 295 mkr för genomförande av detaljplan Nödinge Centrum kommer
att belasta kommunens kapitalkostnader under omkring 33 år framöver varav cirka 56 mkr av
dessa kommer att belasta taxekollektivet genom VA-taxorna. Av det totala
investeringsbeloppet på 295 mkr så utgörs cirka 203 mkr av VA och skyfallsåtgärder,
resterande 92 mkr av åtgärder på allmän plats med mera.

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-24
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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Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 199, 2021-11-11
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-10-28
PM VA-kostnadsfördelning i samband med utveckling av Nödinge centrum, 2021-09-10
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Nödinge är utpekat som en av Ale kommuns två centralorter. Målet är att Nödinge ska växa
till cirka 10 000 invånare och att orten utvecklas till en tydlig småstad med alla de kvalitéer
som det innebär. Ett första steg mot detta mål är att bygga om Nödinge torg som idag är en
stor hårdgjord parkeringsplats till att bli ett centrum med bostäder, lokaler, kommunhus och
två tydliga torg. Området är även lokaliserat i direkt anslutning till pendelstationen vilket
möjliggör ett hållbarare resemönster med ett lägre bilinnehav.
För att möjliggöra ovan nämnda bebyggelse krävs att Ale kommun genomför ut- och
ombyggnad av allmän plats m.m. Inom detaljplanen ingår det att bygga två nya torg, nya
gator, ombyggnad av Nödingevägen för att anpassas till den nya kvartersstruktur, omläggning
av VA- och dagvattenledningar, nya pumpstationer för dag- och spillvatten, buller- och
riskskydd längs med E45. Projektet innebär att kommunen initialt kommer att få
investeringsutgifter på 295 mkr. Utgifterna kommer att fördelas mellan Ale kommun och
övriga exploatörer där Balder är den som kommer att vara den största exploatören.
Förhandlingar kommer att genomföras mellan Ale kommun, genom samhällsbyggnad och
exploatörerna. Först ut är Balder. Förhandlingarna kommer att dels mynna ut i exploateringsoch marköverlåtelseavtal mellan parterna. Kommunens utgiftsnetto kommer att förbättras
genom att kommunen har ett antal byggrätter som kommer säljas via Marköverlåtelseavtal.
För att möjliggöra byggnationen av kommunens hus kommer Ale kommun, att ha utgifter för
markinköp för kommunens hus och som inte ingår i investeringsutgifterna om 295 mkr.
Preliminär tidsplan för projektet är att förprojektering börjar under slutet av år 2021 och
färdigställandet sker under år 2027. Projektet kommer att innehålla deletapper så vissa delar
kommer att vara färdigställda tidigare. Den preliminära tidsplanen är beroende av att
detaljplanen antas runt årsskiftet 2021/2022 och får laga kraft under våren 2022.
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Ekonomisk bedömning
Investeringarna på totalt 295 mkr för genomförande av detaljplan Nödinge Centrum kommer
att belasta kommunens kapitalkostnader under omkring 33 år framöver, varav cirka 56 mkr av
dessa kommer att belasta taxekollektivet genom VA-taxorna. Av det totala
investeringsbeloppet på 295 mkr så utgörs cirka 203 mkr av VA och skyfallsåtgärder,
resterande 92 mkr av åtgärder på allmän plats med mera.
Enligt särskild utredning som biläggs ärendet så är bedömningen att 56 mkr av
VA/skyfallsåtgärderna kan belasta taxekollektivet. Resterande del av VA/skyfallsåtgärderna,
147 mkr, bör hanteras av exploatörer och skattekollektiv där utgångspunkten nu är att cirka 48
mkr ska kunna bäras av exploatörerna och resterande 99 mkr av skattekollektivet.
Av resterande investeringar i allmänplats mark med mera på 92 mkr så är utgångspunkten att
den bärs av exploatörerna. Utifrån de nationella redovisningsregler som nu finns antagna
kring exploaterings- och gatukostnadsersättningar så innebär det att exploatörernas andel av
investeringsutgifterna kommer att bokföras som intäkter till kommunen det år de betalas in
och kommer påverka kommunens resultat positivt under dessa 5-6 år dvs. kanske med ca
totalt ca 130 mkr fördelat på 25 mkr per år om man fördelar ut dem linjärt.
Kapitalkostnaderna kommer däremot att finnas med under ca 33 år till en kostnad av omkring
11-12 mkr per år.
När hela exploateringen av Nödinge Centrum är klar så beräknas det medföra ytterligare cirka
1100 nya kommuninvånare som beräknas generera årliga skatteintäkter till kommunen på
omkring 51-52 mkr. Befolkningstillväxten kommer medföra ökade kommunala kostnader i
form av behov av till exempel förskola, skola, äldreomsorg och annan kommunal service.
Invånarperspektiv
Förvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning, i övrigt hänvisas till
tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
Hållbarhetsperspektivet
Förvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning, i övrigt hänvisas till
tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
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.
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Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Beslutet skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden för genomförande.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att för ett genomförande av detaljplan Nödinge krävs det att
samhällsbyggnadsnämnden beviljas investeringsmedel enligt äskande från
samhällsbyggnadsnämnden.
Tidigare låg mark och exploatering under kommunstyrelsen, nu ligger den under
samhällsbyggnadsnämnden. För att effektivisera hanteringen föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhandla och teckna
exploateringsavtal med aktuella exploatörer om bland annat fördelning av
investeringskostnaderna.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

19(46)

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

SBN § 199

Dnr SBN.2021.237

Nödinge centrum investering i samband med
exploatering investering i samband med exploatering
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
en investeringsbudget för genomförandet av detaljplanen för Nödinge centrum
om totalt 295 mkr varav 25 mkr i 2022 års investeringsbudget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhandla och teckna
exploateringsavtal med aktuella exploatörer om bland annat fördelning av
investeringskostnaderna.
Sammanfattning
Genomförandet av allmän plats såsom gator, torg och VA inom detaljplanen för
Nödinge centrum är en förutsättning för att kunna möjliggöra tänkt exploatering i
Nödinge centrum. Detaljplanen är tänkt att möjliggöra för ca 600 nya bostäder,
nytt kommunhus, p-hus, kommersiella lokaler och torg.
Projektet för genomförandet har nu gått in en ny fas där Ale kommun kommer
att börja förhandla med bland annat Balder, som äger större delen av
planområdet, om hur stor del som de ska ta av genomförandekostnaderna. För att
komma vidare i projektet behövs ett beslut om investering. Investeringen är
utanför befintlig investeringsbudget och innebär ett stort åtagande för Ale
kommun. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigandet att förhandla och teckna
exploateringsavtal med tänkta exploatörer där bland annat fördelning av
investeringskostnaden fastställs.
Investeringsutgifterna för projektet kommer att fördelas mellan Ale kommun och
övriga exploatörer. Investeringarna består av investeringar i VA, skyfallsstråk,
buller/skyddsplank, allmän platsmark, gång och cykelväg samt ombyggnad
cirkulationsplats. Totalinvesteringen för projektet beräknas till 295 mkr i 2021 års
prisnivå och bedöms att pågå från 2022 till omkring 2027. Ale kommun kommer
att stå som ägare till uteslutande delen av investeringarna och övriga exploatörer
kommer att ersätta Ale kommun för sina delar i investeringarna. Av totala
investeringar på 295 mkr är det i dagsläget beräknat att taxekollektivet kommer att
stå för omkring 56 mkr av VA investerningarna och exploatörerna omkring 130
mkr. Ale kommun kommer även att ha intäkter från byggrättsförsäljningar.
Intäkterna kommer att minska Ale kommuns nettokostnader i projektet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-28
PM kostnadsfördelning VA Nödinge centrum 210910
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer:SBN.2021.237
Datum: 2021-10-28
Ekonomichef Ken Gunnesson
Samhällsbyggnadsnämnden

Investering i samband med exploatering Nödinge centrum
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en
investeringsbudget för genomförandet av detaljplanen för Nödinge centrum om totalt 295 mkr
varav 25 mkr i 2022 års investeringsbudget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhandla och teckna exploateringsavtal med
aktuella exploatörer om bland annat fördelning av investeringskostnaderna.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Genomförandet av allmän plats såsom gator, torg och VA inom detaljplanen för Nödinge
centrum är en förutsättning för att kunna möjliggöra tänkt exploatering i Nödinge centrum.
Detaljplanen är tänkt att möjliggöra för ca 600 nya bostäder, nytt kommunhus, p-hus,
kommersiella lokaler och torg.
Projektet för genomförandet har nu gått in en ny fas där Ale kommun kommer att börja
förhandla med bland annat Balder, som äger större delen av planområdet, om hur stor del som
de ska ta av genomförandekostnaderna. För att komma vidare i projektet behövs ett beslut om
investering. Investeringen är utanför befintlig investeringsbudget och innebär ett stort
åtagande för Ale kommun. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigandet att förhandla och teckna exploateringsavtal med
tänkta exploatörer där bland annat fördelning av investeringskostnaden fastställs.
Investeringsutgifterna för projektet kommer att fördelas mellan Ale kommun och övriga
exploatörer. Investeringarna består av investeringar i VA, skyfallsstråk, buller/skyddsplank,
allmän platsmark, gång och cykelväg samt ombyggnad cirkulationsplats. Totalinvesteringen
för projektet beräknas till 295 mkr i 2021 års prisnivå och bedöms att pågå från 2022 till
omkring 2027. Ale kommun kommer att stå som ägare till uteslutande delen av
investeringarna och övriga exploatörer kommer att ersätta Ale kommun för sina delar i
investeringarna. Av totala investeringar på 295 mkr är det i dagsläget beräknat att
taxekollektivet kommer att stå för omkring 56 mkr av VA investerningarna och exploatörerna
omkring 130 mkr. Ale kommun kommer även att ha intäkter från byggrättsförsäljningar.
Intäkterna kommer att minska Ale kommuns nettokostnader i projektet.
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Ken Gunnesson

Martin Hellström

Tf. Samhällsbyggnadschef

Verksamhetschef plan och myndighet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-28
PM kostnadsfördelning VA Nödinge centrum 210910

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Delges:
För kännedom:

Ärendet
Nödinge är utpekat som en av Ale kommuns två centralorter. Målet är att Nödinge ska växa
till ca 10 000 invånare och att orten utvecklas till en tydlig småstad med alla de kvalitéer som
det innebär. Ett första steg mot detta mål är att bygga om Nödinge torg som idag är en stor
hårdgjord parkeringsplats till att bli ett centrum med bostäder, lokaler, kommunhus och två
tydliga torg. Området är även lokaliserat i direkt anslutning till pendelstationen vilket
möjliggör ett hållbarare resemönster med ett lägre bilinnehav.
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För att möjliggöra ovan nämnda bebyggelse krävs att
Ale kommun genomför ut- och ombyggnad av allmän
plats m.m. Inom detaljplanen ingår det att bygga två
nya torg, nya gator, ombyggnad av Nödingevägen för
att anpassas till den nya kvartersstruktur, omläggning
av VA- och dagvattenledningar, nya pumpstationer för
dag- och spillvatten, buller- och riskskydd längs med
E45.
Projektet innebär att kommunen initialt kommer att få
investeringsutgifter på 295 mkr. Utgifterna kommer
att fördelas mellan Ale kommun och övriga
exploatörer där Balder är den som kommer att vara
den största exploatören. Förhandlingar kommer att
genomföras mellan Ale kommun, genom
samhällsbyggnad och exploatörerna. Först ut är
Balder. Förhandlingarna kommer att dels mynna ut i
exploaterings- och marköverlåtelseavtal mellan parterna. Kommunens utgiftsnetto kommer
att förbättras genom att kommunen har ett antal byggrätter som kommer säljas via
marköverlåtelseavtal.
För att möjliggöra byggnationen av kommunens hus kommer Ale kommun, att ha utgifter för
markinköp för kommunens hus och som inte ingår i investeringsutgifterna om 295 mkr.
Preliminär tidsplan för projektet är att förprojektering börjar under slutet av år 2021 och
färdigställandet sker under år 2027. Projektet kommer att innehålla deletapper så vissa delar
kommer att vara färdigställda tidigare. Den preliminära tidsplanen är beroende av att
detaljplanen antas runt årsskiftet 2021/2022 och får laga kraft under våren 2022.
Ekonomisk bedömning
Investeringarna på totalt 295 mkr för genomförande av detaljplan Nödinge Centrum kommer
att belasta kommunens kaptialkostnader under omkring 33 år framöver varav ca 56 mkr av
dessa kommer att belasta taxekollektivet genom VA-taxorna. Av det totala
investeringsbeloppet på 295 mkr så utgörs ca 203 mkr av VA och skyfalltsåtgärder, resterande
92 mkr av åtgärder på allmän plats med mer.
Enligt särskild utredning som bilägs ärendet så är bedömningen att 56 mkr av
VA/skyfallsåtgärderna kan belasta taxekollektivet. Resterande del av VA/skyfallsåtgärderna,
147 mkr, bör hanteras av exploatörer och skattekollektiv där utgångspunkten nu är att ca 48
mkr ska kunna bäras av exploatörerna och resterande 99 mkr av skattekollektivet.
Av resterande investeringar i allmänplats mark med mera på 92 mkr så är utgångspunkten att
den bärs av exploatörerna.
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Utifrån de nationella redovisningsregler som nu finns antagna kring exploaterings- och
gatukostnadsersättningar så innebär det att exploatörernas andel av investeringsutgifterna
kommer att bokföras som intäkter till kommunen då år de betalas in och kommer påverka
kommunens resultat positivt under dessa 5-6 år dvs. kanske med ca totalt ca 130 mkr fördelat
på 25 mkr per år om man fördelar ut dem linjärt. Kapitalkostnaderna kommer däremot att
finnas med under ca 33 år till en kostnad av omkring 11-12 mkr per år.
När hela exploateringen av Nödinge Centrum är klar så beräknas det medföra ytterligare ca
1100 nya kommuninvånare som beräknas generera årliga skatteintäkter till kommunen på
omkring 51-52 mkr. Befolkningstillväxten kommer å andra sidan även medföra ökade
kommunala kostnader i form av behov av tex förskola, skola, äldreomsorg och annan
kommunal service.
Invånarperspektiv
Göteborgsregionen ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga.
Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och
regiontågstrafik med bostadsbyggande i stationsnära lägen. Planområdet ligger i direkt
anslutning till pendeltågstationen i Nödinge vilket stärker förutsättningarna för en hållbar
tillväxt.
Inom planområdet planeras för ca 600 bostäder. När fler flyttar in i Nödinge kan både
kommersiell och offentlig service fortsätta att utvecklas. Det är betydelsefullt såväl för
Nödinge som för hela kommunens invånare och besökare.
Befolkningstillväxten gör att befintlig handel kan vara kvar, växa och locka fler att etablera
sig. Dessutom förstärks Nödinge som en kreativ mötesplats. Att bygga ut och skapa en
blandstad nära stationen bidrar till ett rikare folkliv och ökad trygghet. Fler kan bo och verka
nära den regionala kollektivtrafiken. Ett nytt område som binds samman med den befintliga
bebyggelsen.
Projektet kring Nödinge centrum kommer att innebära förbättrad säkerhet för oskyddade
trafikanter genom att man breddar gång- och cykelbanor, genomför ytterligare säkra passager
över Nödingevägen samt ett tydligare stråk mellan pendelstationen och Da Vinci-skolan.
Detta gynnar såväl barn som vuxna. Tillgänglighetsfrågan har varit central i planeringen av
området. Projektets ambition är att området ska upplevas tryggt under dygnets samtliga
timmar.
Hållbarhetsperspektivet
Med tanke på områdets lokalisering i förhållande till kollektivtrafiken så bedöms
möjligheterna för kollektivtrafiken att väljas som primärt färdmedel som extra goda.
Förbättringar i gång- och cykelvägar kommer att förbättra chanserna för de boende i Nödinge
att välja cykeln eller gå istället för att välja bilen.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Förvaltningens bedömning
För att möjliggöra genomförandet av detaljplanen för Nödinge centrum krävs att medel
beviljas till kommunala investeringar såsom gator, VA-anläggningar och liknande.
Beviljas inte medel kan detaljplanen inte genomföras som planerat. Konsekvenserna blir
då att de planerade bostäderna ca 600 stycken, kommunhus, allmänna ytor såsom torg
och gång-/cykelstråk mm inte kan genomföras i den utsträkning som planeras.
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Datum: 2021-09-10
Författare: Christina Gard, VA Strategi

VA-kostnader i samband med utveckling av Nödinge Centrum
Ale kommun har planer för att utveckla Nödinge Centrum. Idag är området bebyggt med
bland annat ett köpcentrum och en parkeringsplats. Planen omfattar nya bostäder,
kommunhus, ett nytt torg, nya infarter mm.
I samband med ny detaljplan planeras för VA-utbyggnad i tre etapper. Därutöver ska
överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten byggas från Älvängen, via Nol förbi
Nödinge Centrum och vidare mot Göteborg. Överföringsledningen för spillvatten är en
förutsättning för att kunna lägga ner befintligt reningsverk i Älvängen som inte uppfyller
Länsstyrelsens krav på rening. Dessa överföringsledningar är dock inte en del av den nya
planen för Nödinge Centrum utan är ett separat projekt som dock behöver fungera ihop
med Nödinge Centrum.
Huvudmannens uppdrag
Med allmänna vattentjänster avses enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp som tillhandahålls genom en allmän VAanläggning. Lagen syftar till att säkerställa tillgången till sådana vattentjänster för i första
hand bostadsbebyggelsens behov.
Kommunen har en långtgående skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. Om det med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska
kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas och sedan se till att behovet snarast, och så länge behovet
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning1.
LAV är bara tillämplig på brukarförhållanden inom det av kommunen bestämda
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen. Det är i princip först när
kommunen (läs kommunfullmäktige) har beslutat om ett verksamhetsområde som
huvudmannens uppdrag börjar – då ska huvudmannen ordna en allmän VA-anläggning som
uppfyller kraven i LAV. Det är dock viktigt att huvudmannen är med i VA-planeringsfasen
innan beslutet tas eftersom huvudmannen såsom anläggningsägare är den som kan svara på
frågor om kapacitet i befintlig anläggning och status i övrigt.

1

6 § LAV

vastrategi.se

1

Nödvändiga kostnader
I 30 § LAV framgår att VA-kollektivet endast får belastas med nödvändiga kostnader. Denna
princip får ses som snävare än kommunallagens självkostnadsprincip då den innebär att bara
kostnader som är direkt knutna till den allmänna anläggningen och VA-huvudmannens
uppdrag får ligga till grund för VA-kollektivets avgifter – VA-taxan.
En anledning till att denna snävare kostnadsprincip finns är för att den ska förhindra att VAkollektivet finansierar annan verksamhet i kommunen. Huvudprincipen är att avgifterna ska
bekosta sådant som kommer VA-kollektivet tillgodo. Det blir därför mycket viktigt att VAhuvudmannen har kontroll över anläggningen och de kostnader den medför i form av skötsel
och underhåll, men också när det kommer till investeringar för framtiden.
Lagstiftaren har inte definierat vilka kostnader som ska definieras som nödvändiga, men
rättspraxis har gett viss vägledning genom åren och exempel beskrivs också i propositionen
till LAV. I propositionen framgår att kostnaderna ska vara motiverade av en normalt
fackmannamässigt och rationellt driven verksamhet som kapacitetsmässigt och i övrigt är
lämpligt avpassad för sitt ändamål.2 I avgiftsunderlaget får därför inte räknas in kostnader
som hänför sig till andra rörelsefrämmande ändamål eller till en omotiverad överkapacitet.
Och som regel inte heller utgifter till följd av klart felaktiga eller olämpliga åtgärder eller brott
mot lagar eller avtal.3
VA-kollektivet kan bara finansiera kostnader som är kopplade till vattentjänster, dvs. till
sådant som ligger inom huvudmannens uppdrag enligt LAV. Det är utpekat i 10 § LAV att
anläggningen ska ordnas så att andra allmänna intressen ska kunna tillgodoses och här avses
främst brandförsvaret. Dock bör kostnader kopplade till brandposter och annat som
brandförsvaret behöver inte bekostas av VA-kollektivet då de inte ses som nödvändiga för
VA-verksamheten.
Utredning av kostnadsansvaret
Diskussioner har förts med utredare från Sweco och projektledare från Ale kommuns VAenhet för att identifiera delar i planerad VA-utbyggnad inom detaljplanen som inte bör
belastas VA-kollektivet. Kostnader som tveksamt kan ses som nödvändiga för VA-kollektivet
utan snarare är kopplade till att kommunen vill utveckla Nödinge Centrum. Det handlar om
delar:

2
3

•

som inte bör belastas VA-kollektivet pga. att de dimensionerats för mer än vad LAV
kräver av huvudmannen

•

som inte räknas som vattentjänster och därför behöver separeras ur ett
kostnadsperspektiv så att de inte belastar VA-kollektivet

•

vars syfte främst är kopplat till ny bebyggelse och den nya planen, såsom till exempel
flytt av ledningar, och därför inte bör belastas VA-kollektivet – vad är en konsekvens
av den nya planen?

Prop 2005/06:78 s 86
Qviström, Vattentjänstlagen, s 136
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VA-anläggningen planeras byggas ut i tre etapper och dessa beskrivs nedan.
Etappindelningen illustreras i bilaga 14.
VA-utbyggnaden i Etapp 1 är en konsekvens om kommunen vill ge möjlighet till framtida
expansion och utveckling av Nödinge Centrum. Idag går spillvattenledningar genom västra
delen av området och dessa måste flyttas och göras om för att de krockar med den
planerade bebyggelsen. I det förslag som tagits fram anläggs en ny pumpstation för att
möjliggöra bättre åtkomst framöver. Pumpstationen ska vara i drift senast 2025 (troligtvis
tidigare) och detta föreslås göras nu pga. detaljplanen.
Etapp 1 görs i första hand pga. att ledningar behöver flyttas i och med ny bebyggelse och
den nya planen. Det finns idag en spillvattenpumpstation och den föreslås ersättas med en
ny och denna pumpstation är en del i projektet med ny överföringsledning. En ytterligare
spillvattenpumpstation är däremot en del i etapp 1 och den föreslås belasta planen och inte
VA-kollektivet då den är en direkt konsekvens av ny bebyggelse i detaljplanen. Det är
planens utformning som gör att denna nya spillvattenpumpstation behövs. Kostnaderna för
VA-anläggningar i etapp 1 bör belasta planen och inte VA-kollektivet i sin helhet.
VA-utbyggnaden i Etapp 2 innebär i första hand flytt av stora ledningar från tomtmark till
allmän platsmark, flytt av två ledningar som idag ligger under en byggnad, utbyggnad av
distributionsnät till nya fastigheter och vidare mot ny spillvattenpumpstation. Ombyggnaden
innebär också ändrad systemlösning för både spillvatten, vatten och till viss del dagvatten.
Det finns befintliga ledningar i de södra delarna av planen och dessa flyttas och leds om i
olika utsträckning.
Etapp 2 är den mest komplexa delen när det kommer till fördelning av kostnader. Merparten
av de åtgärder som planeras är till nytta för VA-kollektivet. Till exempel flytt av allmänna
ledningar från tomtmark till allmän mark och flytt av ledning som idag ligger under en
byggnad är åtgärder som bör prioriteras av VA-huvudmannen oavsett ny plan. Sådan
placering av ledningar innebär alltid en risk om det händer något med ledningarna. Dock blir
dessa åtgärder nödvändiga nu i och med ny plan och det går inte att behålla befintlig
ledningsdragning. Då skulle helheten inte fungera.
Att bygga distributionsnät till nya fastigheter inom verksamhetsområdet ligger inom VAhuvudmannens ansvarsområde varför även dessa delar i etapp 2 får ses som nödvändiga
kostnader för VA-kollektivet.
Under diskussionerna tittade vi5 på en äldre ritning för området och försökte jämföra med de
åtgärder som hade behövt göras om den gamla ledningen fanns kvar och en ny pumpstation
inte anlades. Detta för att ta reda på vad som är beroende av den nya planen och vad som
ändå skulle behöva göras av VA-enheten för att ansluta nya fastigheter. Detta resonemang
försvårades dock av att åtgärderna som beskrivs i stycket ovan till viss del är till nytta för
VA-kollektivet men i första hand måste göras på grund av den nya planen.
En annan del som diskuterats är vatten för brandbekämpning. Idag är ledningarna i
Bilaga 1 är framtagen av SWECO.
När ”vi” används i texten avses utredare på Sweco, projektledare från Ale kommun samt författare
av detta PM.
4
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planområdet av för klena dimensioner för att klara brandvattenförsörjning varför
dimensionen behöver ökas. Den merkostnad som detta innebär behöver specificeras
eftersom dessa kostnader inte ses som nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Det
framgår av 10 § LAV att när det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör

den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen
kan tillgodoses. Här avses med ”andra allmänna intressen” till exempel brandvatten till
brandförsvaret. I propositionen till LAV beskrivs att kostnaderna som uppkommer i och med
planering för och hantering av brandvatten inte bör belastas VA-kollektivet utan den som
har nytta av tjänsten, alltså brandförsvaret.
Sammanfattningsvis så är större delen av etapp 2 till nytta för både VA-kollektivet och
detaljplanen och dess utförande. Etapp 2 innebär många nya anslutningar till nya fastigheter
på grund av ny fastighetsindelning, vilket innebär att VA-huvudmannen måste bygga fram
ledningar till dessa. Det finns delar som helt bör belasta planen, såsom omläggning av
dagvattenledningar i planområdet, omläggning av dricksvattenledning söderut och kostnader
för uppdimensionering för brandvatten. Förslagsvis fördelas kostnaderna för etapp 2 enligt
principen 60% på planen och 40% på VA-kollektivet.
Etapp 3: En förutsättning för detaljplanen är ombyggnation av dagvattenanläggningen.
Åtgärder krävs för att planen ska godkännas. Idag leds dagvattnet från befintlig bebyggelse
till befintliga system. Planen innehåller regler om fördröjning/utjämning av dagvatten på
tomtmark, 20 mm regn ska fördröjas på tomtmark. VA-huvudmannen behöver därefter
ordna med en allmän anläggning som klarar ett 30-årsregn, detta enligt branschens
dimensioneringsråd. Enligt LAV ska den allmänna anläggningen ordnas så att den uppfyller
skäliga anspråk på säkerhet6, vilket i praxis har fastslagits innebära att den allmänna
anläggningen ska säkerställa att den sämst belägna fastigheten statistiskt sett inte behöver
utstå en översvämning oftare än vart tionde år. Svenskt Vatten, Sveriges VA-huvudmäns
branschorganisation, tar fram dimensioneringsråd som bland annat syftar till att
tioårsperspektivet uppfylls och därför dimensioneras anläggningen för ett så kallat 30årsregn.
Idag finns en parkeringsyta där bebyggelse nu planeras och denna yta översvämmas ibland
vilket innebär att det står några centimeter vatten på/över ytan. Det innebär inte någon
större skada för parkeringsplatsen eller för befintlig bebyggelse men om ytan ska bebyggas
krävs åtgärder. En annan problematik i området är höga nivåer i älven och de konsekvenser
det kan få i kombination med kraftiga regn eller också i kombination med regn som kommer
relativt ofta (5-årsregn). Som skydd mot älven och kraftiga regn föreslås en större
dagvattenpumpstation i planområdet och en dagvattenpumpstation norröver (utanför
planområdet).
Detta är ett exempel på en komplex situation där VA-huvudmannen inte kan ses som
ansvarig för en helhet och för alla kostnader. I VA-huvudmannens uppdrag ligger att leda
bort dag- och dränvatten från bebyggelsen men inte att skydda bebyggelsen från till
exempel älvvatten. Den som vill bebygga mark behöver se till att marken blir byggbar. Efter
diskussioner landade vi i ett förslag där VA-kollektivet står för 30% av kostnader kopplade till
dagvattenpumpstationen i planområdet och planen för 70%. Även ledningar och andra
anläggningar kopplade till pumpstationen föreslås fördelas enligt denna princip. För
6

13 § LAV

vastrategi.se

4

dagvattenpumpstationen utanför planområdet, norröver, föreslås fördelningen 50/50%
mellan VA-kollektiv och planen. Även denna pumpstation syftar till att leda vidare dagvatten
från planområdet men också till att ta hand om dagvatten norröver. Dagvattnet norröver
ligger i VA-huvudmannens ansvar - därav annan fördelning för denna pumpstation.
Övrig VA-utbyggnad inom etapp 3 är i första hand till nytta för VA-kollektivet då det handlar
om att bygga fram vattentjänster till nya fastigheter i planen. Den uppdimensionering som
görs för brandvatten bör dock separeras ur ett kostnadshänseende.
Det görs en skyfallsutredning för området och åtgärder enligt denna bör utöver ovanstående
resonemang kring pumpstationer, belasta planen i sin helhet. VA-huvudmannens ansvar
begränsas till tioårsperspektivet som beskrivs ovan.
Vidare förutsätts att serviser inte är med i kalkylerna utan endast allmänna ledningar
(distributionsledningar). VA-huvudmannens har ansvar för det allmänna systemet och fram
till förbindelsepunkt, vilken i de flesta fall placeras 0,5 meter utanför tomtgräns.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 246

Dnr KS.2021.505

Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
servicenämnden i uppdrag att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut
kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget
Sammanfattning
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2023-2032 redogör för kommunens
lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under
en tioårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda, kommunala
verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov som ingår i den
långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige, efter förslag från servicenämnden (2021-10-12 § 56).
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt
försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov
och undvika kostnader för outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen
lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, även strategiska behov,
funktioner som måste finnas för en hållbar planering och hållbara lokaler.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut
och samtliga lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas
och skall ses som prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att
det inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga investeringar som anges i
lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som finns och
först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan
ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till
servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.
Kommunstyrelsen tillstyrker servicenämndens förslag till
lokalförsörjningsplan.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Servicenämndens beslut SERN § 56, 2021-10-12
Tjänsteutlåtande från sektor service, 2021-09-24
Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Lokalplaneringsprocess i Ale kommun
Mål och strategier för lokalförsörjningen
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektor service
Författningssamlingen
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.505
Datum: 2021-11-18
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag
att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven tillsammans med
verksamheterna utifrån det beslut kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.
Sammanfattning
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2023-2032 redogör för kommunens lokalbehov
och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen
visar invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer
vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige, efter förslag från servicenämnden (2021-10-12 § 56).
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver
lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och
hållbara lokaler.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut och samtliga
lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas och skall ses som
prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att det inte finns ekonomiskt
utrymme för samtliga investeringar som anges i lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket
investeringsutrymme som finns och först därefter arbetas en prioriteringslista fram av
beredningsgruppen och listan ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas
fram i tiden
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.
Kommunstyrelsen tillstyrker servicenämndens förslag till lokalförsörjningsplan.

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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Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Protokollsutdrag från servicenämnden, 2021-10-12 § 56
Tjänsteutlåtande från sektor service, 2021-09-24
Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Lokalplaneringsprocess i Ale kommun
Mål och strategier för lokalförsörjningen
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden
Förefattningssamlingen/styrdokument
För kännedom:

Övriga nämnder
Ärendet
Årligen sker en revidering av lokalförsörjningsplanen och planen uppdateras gällande
uppgifter såsom befolkningsprognos, status i aktuella projekt samt nämndernas bedömningar
av gällande lokalbehov.
Processen baseras på av fullmäktige fastställd lokalplaneringsprocess. Styrdokumentet antogs
i juni 2017, det vill säga innan servicenämnden bildades. I dokumentet anges att
kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för lokalförsörjningen, vilket inte stämmer med gällande
reglemente. Vidare finns mål och strategier för lokalförsörjningen, som inte heller är
uppdaterade. Servicenämnden arbetar för närvarande med att göra en översyn av dokumenten.
Ekonomisk bedömning
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
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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Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Det finns, förutom förevarande plan, två styrdokument som styr lokalförsörjningen.
- Mål och strategier för lokalförsörjningen
- Lokalplaneringsprocess i Ale kommun.
Båda styrdokumenten är i delar utdaterade och en översyn krävs, vilket servicenämnden
identifierat.
Remissyttrande
Behovsanalyserna, som ligger till grund för planen, är fastställda i respektive nämnd.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.

Förvaltningens bedömning
Sektor kommunstyrelsen delar servicenämndens bedömning. Därtill instämmer sektorn i att
en översyn av ovan nämnda styrdokument på området krävs.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-12

SERN § 56

Dnr SERN.2021.41

Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
servicenämnden i uppdrag att utreda, presentera och genomföra lösningar för
lokalbehoven tillsammans med verksamheterna utifrån det beslut
kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.

Sammanfattning
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2023-2032 redogör för kommunens
lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under
en tioårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda, kommunala
verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer vilka behov som ingår i den
långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt
försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov
och undvika kostnader för outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen
lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver lokalbehov, även strategiska behov,
funktioner som måste finnas för en hållbar planering och hållbara lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och
hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med
särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning
behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och
medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till
rätt kostnad.

Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans skall kommunen
förenkla människors vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och
verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler vilka bidrar till hög
produktivitet samt tillgänglighet och attraktivitet. Kommunens lokaler skall
användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-12

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten.
Beredningsgrupp lokaler, där samtliga sektorer finns representerade, följer upp
projektens status under året. Bevakning av beslutade lokalprojekt ska löpande
stämmas av mot verksamheter och befolkningsprognos. Projekt kan komma att
revideras och flyttas mellan åren om förutsättningarna förändras.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut
och samtliga lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas
och skall ses som prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att
det inte finns ekonomiskt utrymme för samtliga investeringar som anges i
lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket investeringsutrymme som finns och
först därefter arbetas en prioriteringslista fram av beredningsgruppen och listan
ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas fram i tiden
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till
servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i
samverkan med verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.41
Datum: 2021-09-24
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lokalförsörjningsplan
2023-2032 Ale kommun.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven tillsammans med
verksamheterna utifrån det beslut kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.
Sammanfattning
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2023-2032 redogör för kommunens lokalbehov
och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen
visar invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer
vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver
lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och
hållbara lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service,
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna
finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på
förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.
Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans skall kommunen förenkla
människors vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga
verksamhetslokaler vilka bidrar till hög produktivitet samt tillgänglighet och attraktivitet.
Kommunens lokaler skall användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.

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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Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten. Beredningsgrupp
lokaler, där samtliga sektorer finns representerade, följer upp projektens status under året.
Bevakning av beslutade lokalprojekt ska löpande stämmas av mot verksamheter och
befolkningsprognos. Projekt kan komma att revideras och flyttas mellan åren om
förutsättningarna förändras.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut och samtliga
lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas och skall ses som
prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att det inte finns ekonomiskt
utrymme för samtliga investeringar som anges i lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket
investeringsutrymme som finns och först därefter arbetas en prioriteringslista fram av
beredningsgruppen och listan ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas
fram i tiden
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.

Tony Jönsson

Andreas Karlsten

Helena Bokvist

Verksamhetschef
Fastighet och IT

Enhetschef
Lokalförsörjningsenheten

Lokalstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
För kännedom:
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Ärendet
Årlig uppdatering av lokalförsörjningsplan
Ekonomisk bedömning
Redovisas vid senare tillfälle.
Invånarperspektiv
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Hållbarhetsperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Remissyttrande
Behovsanalyser har beslutats av respektive nämnd.
Beslutets genomförande
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.

Förvaltningens bedömning
Sektor service bedömning är att samtliga lokalbehov är korrekt sammanställda och att utkast
till lokalförörjningsplan granskats av berörda tjänstepersoner och föreslår servicenämnden att
besluta enligt förslag till beslut.
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Lokalförsörjningsplan för Ale kommun 2023-2032 har tagits fram av lokalförsörjningsenheten i
samverkan med beredningsgrupp lokaler. Arbetet har letts av lokalstrateg Helena Bokvist i
samarbete med medarbetare från övriga sektorer.
Underlag för lokalförsörjningsplanen är:
KF Verksamhetsplan med budget 2021. Ale kommun
Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025, 2021-02-22
Befolkningsprognos 2021-2032, Ale kommun, Dnr SBN.2021.249
Behovsanalys för lokaler 2023-2032, Kultur- och fritidsnämnden, Dnr KFN.2021.34
Tjänsteutlåtande Lokalbehovsanalys inför 2022, Dnr.2021.307
Behovsanalys gällande lokaler 2023 samhällsbyggnadsnämnden, Dnr SBN.2021.249
Behovsanalys lokaler Servicenämnden 2023-2032, Dnr SERN.2021.39
Behovsanalys för lokaler och bostäder 2023-2032 socialnämnden, Dnr S.N.2021.73
Behovsanalys för lokaler 2023-2032 utbildningsnämnden, Dnr UBN.2021.204

Samtliga foton är hämtade från Ale kommuns bildbank om inte annat anges.
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1 Lokalförsörjningsplan Ale kommun
Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2023-2032 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov och
anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar vilka
behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige (KF).
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service,
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera,
utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i
rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.
Samtliga lokalbehov för sektor kultur och fritid (KoF), kommunstyrelsen (KS), samhällsbyggnad
(SB,) service (S), socialtjänst (ST) samt utbildning (U), redovisas i lokalförsörjningsplanen.
Ale kommuns vision Lätt att leva innebär bland annat att i Ale är det nära till skola, arbete och
sköna naturupplevelser. Tillsammans ska kommunen förenkla människors vardag.
Lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler vilka
bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva. Kommunens lokaler ska användas
effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.

Kommunfullmäktige antog 2017 (Dnr KS.2017.181) mål och strategier för lokalförsörjning i Ale
kommun. I denna framförs bland annat flexibla lösningar för att möta demografiska variationer,
kommunens nybyggda lokaler ska ha minst två möjliga användningsområden, tidig planering med
detaljplan och projektering för att möta förväntad exploateringstakt i kommunen, avve ckling av
lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva liksom ett långsiktigt perspektiv på
hållbarhet när ställning tas till om en lokal ska renoveras eller om nybyggnad är ett bättre
alternativ.
1.2 Uppdrag till servicenämnden.
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.
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1.1 Strategier för lokalförsörjning

1.3 Process för lokalförsörjningsplan
Politiska beslut
Planerat
bostadsbyggande
Befolkningsprognos
Lokalkapacitet

Behovsanalys
per s ektor

Beslut i
nämnder

Sammanställning i
beredningsgrupp
för lokaler

Processen för lokalförsörjningsplanen startar med att sektorerna tar fram behovsanalyser för
verksamheterna. Underlag för analyserna är bland annat politiska beslut, framtida behov utifrån
planerat bostadsbyggande, befolkningsprognos och befintlig lokalkapacitet. Behovsanalyserna
används som underlag när beredningsgrupp lokaler sammanställer samtliga verksamheters behov
och påbörjar arbetet med lokalförsörjningsplanen. En sammanställning av samtliga lokalbehov
presenteras under rubrik 8.

Yttrande och
beslut i
lokalstyrgruppen

Bes lut i
s ervi cenämnd

Beslut i
Kommunstyrelsen

Beslut i
Kommunfullmäktige

Förvaltningsledningen, lokalstyrgruppen, granskar samtliga lokalbehov utifrån en strategisk och
kommungemensam nivå. Därefter godkänner servicenämnden lokalförsörjningsplanen som
skickas vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Konsekvens- och
rimlighetsanalys

Remissyttrande

Beslut i
servicenämnd

Underlag för
investeringsbudget
till KS och KF

Efter att lokalförsörjningsplanen antagits av kommunfullmäktige återgår den till sektor service
verksamhet fastighet för en strategi-, konsekvens- och rimlighetsanalys (SKOR), av de olika
behoven. Sedan sker en prioritering i beredningsgrupp lokaler och därefter lokalstyrgruppen för
vidare remittering till respektive nämnd. Servicenämnden godkänner prioriteringarna vilka utgör
underlag för den investeringsbudget som beslutas i KS och KF.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen.
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1.4 Koppling till andra dokument
Ale kommuns verksamhetsplan med budget 2021, är det överordnade styrande dokumentet.
I denna pekas följande fokusområden ut:
• Hälsa och välbefinnande
•
•
•

Kunskap och utbildning
Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Hållbart samhällsbyggande

•
•

Ett Ale
En arbetsgivare

Utöver detta finns Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF 2017 §104 och
Lokalplaneringsprocess Ale kommun, KF 2017 §103. De två senare ingår i sektor service
utvecklingsuppdrag att se över och arbetet med lokalförsörjningsprocess för Ale kommun har
påbörjats under 2021.

Foto: scandinav_J1x2
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De stödjande dokumenten som har använts som underlag vid framtagandet av
lokalförsörjningsplanen är Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025,
Befolkningsprognos 2021-2032 och Behovsanalyser för lokaler för sektorerna KoF, KS, SB, S,
ST samt U.

2021-09-22

2 Planerat bostadsbyggande
Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram ”Planerat bostadsbyggande Ale kommun
2021-2025” upprättad 2021-02-22. Underlaget ligger till grund för Ale kommuns
befolkningsprognos.
Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick Ale kommuns befolkning till 31 868 invånare (enligt uppgift
från SCB). Kommunen har som mål att öka sin befolkning med 1,9-2,4 % per år. För att nå detta
mål krävs det en regelbunden byggnation av nya bostäder.
Planerat bostadsbyggande redovisar en möjlig utbyggnadsvolym om
totalt 1132 bostäder under planeringsperioden 2021-2025. Detta innebär en möjlig utbyggnad om
cirka 225 bostäder per år i snitt om inflyttning sker i utsatt tid.

Planerat bostadsbyggande i antal bostäder för respektive delområde och år. Källa: Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025,
Ale kommun.

7

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

Tabellen nedan redovisar när inflyttning i de planerade bostäderna kan ske. Till småhus räknas
både friliggande villor, parhus och radhus. Siffrorna inkluderar styckebyggnation för respektive
delområde.
Antalet bostäder baseras på en tjänstemannabedömning efter kontakt med exploatörer för
respektive objekt vid början av år 2021 och avstämning med planenheten.

Nedanstående tabell visar att det i kommunen planeras för 3 792 bostäder för tidsperioden 2021 2032.

Planerat bostadsbyggande per år för Ale kommun, 2021-2032. Källa: Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025, Ale
kommun.

2.1 Bostadsbyggande och befolkningsprognos
Antalet bostäder som ingår i planerat bostadsbyggande är säkrast de närmaste fem åren. Därefter
är det många osäkerheter kring byggande samt konjunkturen, vilket påverkar prognosens
osäkerhet på lång sikt. Inför framtagandet av befolkningsprognosen har planerat bostadsbyggande reviderats. Det är främst för att få ett realistiskt underlag att utgå från. Det är framför
allt antaganden om styckebyggande, tillfälliga bostäder och osäkerhet i de fördjupade översikts planerna för Nödinge och Älvängen som påverkar de första fem åren i prognosen. De
prognosförutsättningar som använts visas i nedanstående tabell.

Prognosförutsättning - bostadsbyggande, 2021-2032. Källa: Befolkningsprognos 2021-2032, Ale kommun.

Skillnaden mellan planerat bostadsbyggande och prognosförutsättning för bostadsbyggande är
under perioden 87 bostäder, vilket är högre än föregående års prognos. Årets bostadsprognos
ligger något lägre än tidigare års prognoser i den säkrare prognosperioden. Därefter syns e n tydlig
trend att bostadsbyggande ligger förhöjt i jämförelse med tidigare års prognoser, framför allt i den
senare prognosperioden. Innan den globala pandemin bedömde Konjunkturinstitutet att Sverige
befanns i en konjunkturdämpning. Hur pandemin kommer att påverka konjunktur och bostadsbyggande är ännu osäker.
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3 Befolkningsprognos
Ale kommun upprättar varje år en befolkningsprognos. I prognosen används inflyttnings- och
utflyttningsrisker, fruktsamhetstal samt dödsrisker som sammanställs av Statistiska Centralbyrån
(SCB) och bygger på in- och utflyttning samt födelsetal och dödsfall under tidigare år. Utöver det
tillkommer antagande om inflyttning i nyproducerade bostäder. De antaganden som har gjorts
kring inflyttningen i nyproduktion följer rikets utveckling och är nyligen reviderad.
Nybyggnationen i pendlingskommuner i närheten av storstad är i genomsnitt 3.3 personer per
nybyggt småhus och 1.9 per flerbostadshus.

Källa Befolkningsprognos, Ale kommun, 2021-2032.
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Prognosantagande:
• Antal personer som flyttar in i småhus och flerbostadshus följer övriga pendlingskommuner
nära storstad.
• Planerad byggnation inom de närmaste fem åren är mycket trolig att det blir färdigställt.
• Försiktighet kring planerad byggnation och inflyttning efter 2026.
• Alla nyproducerade bostäder fylls under året de blir färdigställda.

Källa: Befolkningsprognos, Ale kommun, 2021-2032.

Skillnaden mellan prognoserna beror framför allt på att inflyttningen har varit större än tidigare
prognoser beräknade och att fler bostäder ligger med i den senare delen av prognosperioden.
Under 2020 har invandringen till Ale helt stannat av, men det inrikes flyttnettot har ökat kraftigt
under pandemiåret. Det är främst flyttar från Göteborg, så trenden som har varit sedan 2012 har
bara blivit förstärkt under året. Men det är ännu tidigt för att dra långt gående slutsatser hur
pandemin påverkar Ale långsiktigt. Ale uppvisar en svag överdödlighet under 20 20, men det ser
ut som att det istället blir allt fler personer över 80 år i kommunen.
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4 Lokalbestånd
Totalt disponerar Ale kommuns verksamheter drygt 187 000 kvadratmeter lokalyta varav 73 %
ägs av kommunen. Resterande 27 % hyrs in från externa fastighetsägare. Av de 170 olika objekt
som kommunen bedriver verksamhet i, ägs cirka 40% av externa fastighetsägare.

Verksamhetslokaler per sektor i kvadratmeter
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000

10000
0
Sektor KoF

Sektor U
Ale kommun

Sektor ST Övriga förvaltningsbyggnader
Extern fastighetsägare

Diagram som visar fördelningen mellan kommunägda lokaler och externt inhyrda i antalet kvadratmeter lokalyta.
Diagrammet baseras på uppgifter från Ale kommuns verksamhet fastighet (2021).

Sektor ST hyr cirka 42 000 kvm, fördelade på cirka 55 objekt. 88 % av lokalbeståndet har en
extern fastighetsägare och utgör 92% av sektorns årliga hyreskostnader om drygt 65 miljoner
kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 1 054 kronor/kvm och år
samt för externt inhyrda lokaler 1 624 kronor/kvm och år.
Sektor U hyr cirka 86 500 kvm, fördelade på 55 objekt. Drygt 8% av lokalbeståndet har en extern
fastighetsägare och utgör 15% av sektorns årliga hyreskostnader om drygt 98 miljoner kronor.
Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 1 058 kronor/kvm och år samt
för externt inhyrda lokaler 1 988 kronor/kvm och år.
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Sektor KoF hyr drygt 40 000 kvm, fördelade på 25 objekt. 3 % av lokalbeståndet har en extern
fastighetsägare och utgör drygt 4 % av sektorns årliga hyreskostnader om drygt 26 miljoner
kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 639 kronor/kvm och år
samt för externt inhyrda lokaler 985 kronor/kvm och år.

Övriga förvaltningsbyggnader består av lokaler för sektorerna S, SB och KS som hyr cirka
22 500 kvm. I ytan ingår även drygt 5 000 kvm tomställda lokaler. Cirka 37% av lokalbeståndet
har en extern fastighetsägare och utgör cirka 37% av sektorernas årliga hyreskostnader om drygt
14 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 621
kronor/kvm och år samt för externt inhyrda lokaler 626 kronor/kvm och år.
Ale kommuns totala hyreskostnad för verksamhetslokaler och anläggningar uppgår till 203,5
miljoner kronor 2021. En ökning med 1,5 miljoner jämfört med 2020. Den genomsnittliga
hyreskostnaden för samtliga lokaler i kommunen är 893 kronor/kvm och år för internt hyrda
lokaler och 1 622 kronor/kvm för externt inhyra lokaler.

Hyreskostnader för verksamhetslokaler per sektor i Tkr
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Extern fastighetsägare

Diagram som visar hyreskostnad och kostnadsfördelning för verksamhetslokaler. Diagrammet baseras på uppgifter från
sektor service verksamhet fastighet (2021).

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
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5 Strategiska behov
Ale kommun behöver uppdatera och i de fall det saknas ta fram styrdokument, arbetsmetoder,
program och utredningar för att få en effektiv och transparent lokalplanering. Vidare även
klargöra hur lokalbehov som uppstår eller förväntas uppstå ska tillgodoses och vilka metoder
som används i planeringen.
5.1 Lokalplaneringsprocess
Lokalplaneringsprocess Ale kommun, antagen av KF 2017, behöver omarbetas utifrån att
servicenämnden har övertagit ansvaret för lokaler. Processen behöver inkludera fler
verksamheter för att samtliga behov ska kunna lyftas fram i lokalförsörjningsplanen.
Omarbetning ingår i sektor service utvecklingsuppdrag och har påbörjats av verksamhet fastighet
under 2021.
5.2 Strategisk och taktisk planering
En taktisk planering behöver göras för att se om enskilda projekt bör tidigareläggas eller om det
finns verksamheter som kan byta lokal för att lösa och genomföra andra behov. Det behövs en
taktisk planering för ett flertal områden i kommunen för att få en långsiktig hållbar utveckling av
lokaler. En långsiktig planering innebär att markinköp kan göras i strategiskt hållbara lägen,
alternativt att servicenämnden förbinder kommunen att köpa eller hyra lokaler av privata
exploatörer.
5.3 Ramprogram
Det behöver finnas ramprogram för hur lokaler för kommunal service ska utformas. Syftet med
programmen är att skapa vägledning för lokalutformning i om-, till- och nybyggnad för att stärka
lokaleffektivitet och likvärdighet. Sektor utbildning har under 2020 tagit fram ramprogram för
förskola och skola som antagits av utbildningsnämnden.

En lokalbank är under uppbyggnad för samtliga verksamhetslokaler, både internt och externt
inhyrda, samt uthyrda och lediga lokaler. Lokalbanken ska bland annat innehålla information om
beläggning, yta och rum, underhållsplan, gränsdragningslista, nuvarande funktion, planlösning
och gällande avtal. Informationen ska användas för att underlätta både den långsiktiga
planeringen och kortsiktiga förändringar samt vara transparent för verksamheterna.
Företaget Pontarius har påbörjat en oberoende statusbedömning av kommunens fastigheter som
kommer att fungera som underlag för verksamhet fastighets underhållsplanering samt som
underlag till lokalplaneringen. Statusbedömningen förväntas vara klar före årsskiftet 2021/2022.
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5.4 Lokalbank

5.5 Kapacitetsutredning
Tillgång och begränsande kapacitet i befintliga lokaler ska utredas. Kapacitetsutredningen ska
bedöma lokalanvändning och kapacitet utifrån tekniska begränsningar och verksamhetens
förutsättningar samt ge en övergripande analys över vad som behöver genomföras för optimering
och förbättring. Arbetet påbörjades under 2020 och kommer att fortgå i takt med att
utredningsarbeten inleds.

Foto: Suriyo Munkaew/Mostphotos
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6 Sektorernas behov
Samtliga strategiska behov och lokalbehov som lagts fram för perioden 2023-2032 redovisas
under rubrik 8. Behoven är dels uppdelade efter ortsspecifika behov, dels behov som inte
behöver en specifik lokalisering.
Lokalförsörjningsplanen har tagit hänsyn till delkommunala och regionala behov vilka påverkar
lokalbehov i Ale kommun. Behoven finansieras inte av Ale kommun, men de bör samordnas
med kommunala verksamheter. Behoven avser lokaler för ambulans, räddningstjänst och
Västtrafik.
Underlaget till lokalförsörjningsplanen är sektorernas behovsanalyser. Utöver verksamhetslokaler
finns det bostäder, utomhusanläggningar och driftdepåer.
6.1 Sektor Kultur och fritid
Kultur- och fritidsverksamheten syftar till att erbjuda aleborna möjlighet till en meningsfull fritid
genom kulturella upplevelser, bildning, fysisk aktivitet samt trygghet och gemenskap genom
socialt engagemang. Verksamheten ska vidare skapa förutsättningar för demokrati, god hälsa och
stärkande av identitet. Verksamheten fyller en viktig funktion för invånarna i Ale kommun
genom att bland annat erbjuda allmänkultur, bibliotek, idrott- och fritidsverksamhet samt
mötesplatser.
Kultur- och fritidsverksamheten ska särskilt anpassas så att barn- och ungdomars behov
tillgodoses, oavsett individuella förutsättningar.
Ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, måste finnas för att nämnden ska kunna
fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagar och politiskt antagna mål.

•
•
•
•
•

Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor
exempelvis Vikingagårdens långhus
Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt
bibliotekslagen
Museiverksamhet
Kulturarv och kulturminnesvård
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kulturskolan
Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
Samlingslokaler
Uppgifter enligt spellagen
Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges
fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken
föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal
idrotts-, fritids- eller kulturanläggning

Basverksamheten för Kultur- och fritid är
• Ale fritid, med bland annat föreningsliv, fältverksamhet och lokalplanering
• Öppen ungdomsverksamhet
• Bibliotek
• Allmänkultur/kulturskola
Sektor Kultur- och fritid handlägger årligen ett flertal Ale-förslag (tidigare kallat
medborgarförslag). Om förslagen får en positiv bedömning av nämnden kan detta utmynna i
ytterligare behov av lokaler eller andra etableringar av exempelvis aktivitetsytor.
6.1.1 Ale fritid
I samband med att en ny F-6 skola planeras i Nol/Alafors behöver även kultur- och fritids
verksamhetsområden vägas in. En växande befolkning i kombination med en större skola leder
till ett ökat behov av en ny idrottshall. Idrottshallen bör vara klar när skolan kan tas i bruk.
Under 2019 byttes reningsverket i Skepplanda simhall vilket har lett till en något förbättrad
kapacitet samt en förlängd livslängd på 10–15 år. En förberedande planering för en ny simhall
bör påbörjas senast 2023 eftersom det är en tidskrävande och kostnadsdrivande process. Initialt
är framtida placering av en simhall viktigt att identifiera – detta för att möjliggöra tid för de olika
processer och beslut som föregår själva byggnationen.
Det finns ett behov av anpassade lokaler för kampsport och gymnastik i kommunen.
Föreningarna ser ett ökat antal utövare, ung som gammal, i de verksamheter som bedrivs i
kommunen idag och befintliga lokalerna ger inte utrymme för en expansion av nämnda
verksamheter. Detta bör finnas på plats 2023.
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6.1.2 Kulturverksamhet
Ombyggnaden av Ale kulturrum och Da Vinciskolan är genomförd. Ombyggnaden har skett med
grundskolans behov som utgångspunkt varpå kulturskolans lokalbehov inte i nödvändig grad
tagits i beaktande.
Kulturskolan saknar fortfarande ljudanpassade förberedelserum för instrumentlärarna där de kan
förbereda sina lektioner och kurser samt sköta administration. Anpassade lokaler för
teaterundervisning saknas i dagsläget.
Med anledning av kommunens prognostiserade tillväxt är det ytterst viktigt att
kulturverksamheten deltar i nyprojekteringar. Ale kommun är också i stort behov av en
utställningshall, inte minst som ett led i att skapa levande mötesplatser med olika kulturyttringar i
fokus.
6.1.3 Bibliotek
Lokalerna för huvudbiblioteket i Ale Kulturrum är inte optimala för ett modernt och
framåtsiktande bibliotek. När biblioteket byggdes 1995 var helhetstanken kring ett gymnasium
med kulturprofil och kulturhustanken bärande. Den situationen har förändrats sedan det i stället
blev en högstadieskola. Den digitala utvecklingen har också i grunden förändrat
biblioteksverksamheten, med ett stort utbud av e-tjänster och hög grad av automatisering.
Om biblioteket integrerades i ett nytt kommunhus skulle dagens behov kunna tänkas in från
början.
Älvängens meröppna bibliotek finns idag i Resecentrum i Älvängen. Lokalen tillhör Västtrafik
och avtalet gäller till 2023-11-30. Redan idag är bibliotekets yta (180 kvm) för liten för
lokalsamhällets behov. Användningen av biblioteket i Älvängen visar på ökning för såväl utlåning
som besök och med det planerade bostadsbyggandet i orten blir behovet av en större lokal än
mer tydligt.
6.1.4 Öppen ungdomsverksamhet
Elevantalet i kommunens högstadieskolor har ökat markant de senaste åren och beräknas öka
ännu mer de närmaste åren. Ytan som tidigare funnits till den öppna ungdomsverksamheten inne
i skolorna har krympt i samma takt som elevantalet ökat. Detta påverkar lokalernas funktionalitet
vad avser den öppna ungdomsverksamheten.
Verksamheten flyttade under 2020 ut ur Aroseniusskolan och har i stället flyttat in i den tillfälliga
lokal som finns vid Älvängens Resecentrum, La Plaza. Lokalen har med en liten ekonomisk insats
anpassats för verksamheten. Dock är upplåtelsen av La Plaza tillfällig. Vid rivning av fastigheten
står den öppna ungdomsverksamheten utan permanent lokal i Älvängen.
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Även i Bohus finns den öppna ungdomsverksamheten inne i skolans lokaler. En ersättningslokal
i Bohus är inte identifierad vilket gör det svårt att flytta ut ur skolan på samma sätt som i
Älvängen med bibehållen verksamhet.
Ombyggnationen av Ale Kulturrum och den nya kulturflygeln tillfredsställer behoven och ger
verksamheten tillgång till musikstudio, kombisal, kreativ verkstad, kök och grupprum.
Uppdraget har under 2021 förändrats för verksamheten och ska bland annat vara mobil. Får
verksamheten en central punkt med rätt förutsättningar i form av egna lokaler vars funktion
bygger på verksamhetens behov, ett Ungdomens Hus i Ale, minskar behovet av egna lokaler i
andra delar av kommunen.
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6.2 Sektor kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens stödfunktioner omfattar ekonomi, HR, kommunikation, kansli och säkerhet
samt strategi och uppföljning.
Sektor kommunstyrelsen har under innevarande år företrädesvis arbetat på distans och sektorns
lokaler har därför inte nyttjats på samma sätt som tidigare år. Det finns en viss osäkerhet kring
hur arbetsplatsernas utformning bör utvecklas för att i mesta möjliga mån möta behoven av
flexibla lokaler som kan omhänderta distansarbetande och kontorsarbetande samt lokaler som vid
behov kan avgränsas för att exempelvis minska risken för smittspridning vid en pandemi.
Under pandemin utvecklade kommunstyrelsen ett beredskapslager för skyddsmaterial med
ambitionen att kunna säkra materialtillgång vid extraordinär händelse. Beredskapslagret är en
tillfälligt hyrd lagerlokal av en extern aktör på Ale torg som både genererar en relativt sett hög
hyra men som också medför en risk för uppsägning med tanke på torgets förestående utveckling.
Utöver ett beredskapslager, har kommunstyrelsen inget behov som i dagsläget eller i nära framtid
inte går att hantera inom befintligt lokalbestånd.

19

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

Det nya kommunhuset i Nödinge förväntas fylla kommunstyrelsens framtida behov. En
etablering av nytt kommunhus möjliggör omtag avseende samordnad och tillgänglig verksamhet,
nya arbetsformer i moderna och tekniskt utrustade arbetsutrymmen, inomkommunal samverkan
och effektivisering, arbetsmiljö och rekryteringsmöjligheter i kollektivtrafiknära lokalisering.
Vidare finns behov i ett nytt kommunhus av bättre sammanträdeslokaler som exempelvis kan
omhänderta behoven av att kunna ha två nämnders sammanträden igång vid samma tidpunkt
men också lokaler som kan vara tillgängliga vid dygnets alla timmar och vid olika behov.
Dessutom finns framtida behov i ett nytt kommunhus av arkiv- och närarkiv.

2021-09-22

6.3 Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad handlägger samhällsbyggnadsfrågor såsom fysiskt planering, bygglov,
geografisk information, mark, natur/miljövård, kommun- och verksamhetsutveckling. I
uppdraget ingår att arbeta med såväl långsiktiga strategiska frågor som med löpande
verksamhetsfrågor och frågor kopplade till kommunens ägande av mark. Sektorn fullgör även
myndighetsutövning främst enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken och Livsmedelslagen.
Sektorn redovisar ett behov av utökat antal kontorsplatser inom samtliga enheter men säger
samtidigt att behovet utgår ifrån hur sektorn traditionellt har arbetat med kontorsbemanning, det
vill säga att medarbetare till större del arbetar på kontoren. Behoven kan därför komma att
förändras beroende på nya riktlinjer i frågan.

Foto: Josefine Engström/Scandinav
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Gata/parkenheten samt VA-drift har behov av ett driftskontor som behöver vara lokaliserat i
Nödinge centrum. Det finns också behov av två satellitkontor varav ett i den södra delen och ett i
den norra delen av kommunen.

2021-09-22

6.4 Sektor service
Sektor service ansvarar för förvaltning av egendom, lokalförsörjning, IT-verksamhet, internpost
samt övrig intern service såsom lokalvård, kostverksamhet, vaktmästeri samt tillhandahållande av
fordon.
Tjänstepersoner inom sektor service flyttade till Järnkontoret i Nödinge under våren 2019. Sedan
2020-10-01 tillhör även kommunens IT-enhet servicenämnden men då enheten har en bra och
fungerande placering och på grund av platsbrist på Järnkontoret stannar enheten kvar i sina
lokaler i Alafors kommunhus. Övrig personal har sin placering på sitt arbetsställe eller
områdeskontor på olika platser i kommunen.
Den övergripande bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och behov
av lokaler men med mindre avvikelser enligt nedanstående behovsbedömning.
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I takt med att kommunen växer och får fler barn och ungdomar, omsorgsboende och personal
ökar lokalbeståndet i yta men även genom ett ökat kapacitetsutnyttjande av befintlig lokalyta.
Viktigt är därför att bevaka och löpande analysera kapaciteten på serviceverksamheternas lokaler,
exempelvis kapaciteten på befintliga tillagningskök, matsalar och personalutrymmen.

2021-09-22

6.5 Sektor socialtjänst
Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena funktionsstöd, särskilda boenden, hälso- och
sjukvård, ordinärt boende samt individ- och familjeomsorg. I nämndens ansvar ingår också
kommunens tillsyn och tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen samt flyktingmottagande.
I lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1§) anges att varje kommun ska planera
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning genomförs.
Socialnämnden har det grundläggande ansvaret för att människor med särskilda behov får bra
bostäder, anpassade efter deras behov Ansvaret är förtydligat i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Utöver ansvaret för bostäder ansvarar nämnden för en mängd verksamhet som behöver
ändamålsenliga lokaler för att kunna tillgodose medborgarnas behov på bästa sätt och för att
tillförsäkra medarbetare en god arbetsmiljö. Till största del är de lokaler som socialnämnden
nyttjar för sina verksamheter externt ägda lokaler. Rikshem AB är den största fastighetsägaren,
men även Alebyggen AB, Fastighets AB Balder samt Svenska Stenhus äger några av nämndens
verksamhetslokaler och boenden. Nämnden är även beroende av tillgången på framför allt
hyresrätter i kommunen för exempelvis sociala kontrakt, flyktingfamiljer och äldre som behöver
ett mer tillgängligt boende.

Särskilt boende är en boendeform för den som har stora behov av omvårdnad och som inte
längre kan bo kvar i sin vanliga bostad trots omfattande hjälp eller där behoven inte kan
tillgodoses på annat sätt. Det finns tre former av särskilda boenden i Ale kommun:
• Demensboende som är till för personer med demenssjukdom
• Somatiskt boende som är till för personer med kroppslig sjukdom eller fysisk
funktionsvariation
• Psykogeriatrisk boende som är till för personer med psykisk sjukdom med komplicerad
behovsbild och i senare delen av livet
I särskilt boende ges tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Den boende står själv för hyreskontrakt,
betalar hyra samt har en egen hemförsäkring. Dessutom betalar den boende en avgift för kost
och omvårdnad.
I kommunen finns idag fem särskilda boenden:
• Fridhem, Surte, 30 bostäder
• Backavik, Nödinge, 40 bostäder
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6.5.1 Särskilt boende för äldre

•
•
•

Björkliden, Alafors, 32 bostäder
Klockareängen, Skepplanda, 48 bostäder
Ale Seniorcentrum, Älvängen 50 bostäder varav cirka 25 används för korttidsvistelse

Av de sammantaget 200 bostäderna inom Ales särskilda boenden är 18 idag stängda och 10 säljs
till annan kommun. Det innebär att 178 bostäder är i drift.
Ale har en relativt ung befolkning men antalet äldre kommer att öka framgent. Under de
närmaste åren är det framför allt den äldre gruppen, 80+ år, som ökar. Den yngre pensionärsgruppen, 65-79 år, förväntas minska de närmaste åren för att sedan öka igen. Då Ale har en
förhållandevis stor andel yngre äldre som har beslut om särskilt boende är det viktigt att följa
utvecklingen av båda åldersgrupperna.

Utveckling för olika åldersgrupper. Befolkningsprognos 2021-2032, Ale kommun.

Tillgången till lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet har betydelse för hur behovet av
särskilt boende utvecklas. I dagsläget bedömer dock förvaltningen att tillgången till lägenheter
och platser inom särskilt boende täcker behovet för åren fram till 2024.
I kommunens södra delar, söder om Nödinge, finns idag endast ett särskilt boende, Fridhem,
med totalt 30 platser. Fridhem är i behov av renovering, samtidigt som marken inte är
exploateringsbar och därmed finns behov att både ersätta och utöka. Planeringsarbetet för ett
nytt särskilt boende i de södra kommundelarna har påbörjats hösten 2021 av
lokalförsörjningsenheten.
6.5.2 Bostad med särskild service för personer med funktionsvariation
Det finns två former av bostad med särskild service för personer med funktionsvariation;
gruppbostad och servicebostad. Utöver dessa boendeformer finns en insats inom LSS som
benämns annan särskilt anpassad bostad.
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Syftet
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med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsvariation som inte klarar eget boende
eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett
eget hem. Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.
Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till personal
men till viss del klarar ett enskilt boende. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har
tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den
enskildes behov och ligger samlade i samma hus eller kringliggande hus. Där det finns flera
servicebostäder ska det också finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en
servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad.
I kommunen finns idag följande gruppboenden:
• Skepplandavägen hus 1, Skepplanda, 6 platser*
• Skepplandavägen hus 2, Skepplanda, 6 platser*
Krokstorp hus 1, Älvängen, 5 platser
• Krokstorp hus 2, Älvängen, 5 platser + 1 i enskilt boende
• Björklövsvägen, Älvängen, 6 platser
• Klöverstigen, Nödinge, 6 platser
• Byvägen, Nol, 4 platser barnboende, varav 1 plats såld
*nytt boende med inflyttning i september 2021
Dessutom finns dessa servicebostäder:
• Fyrklövergatan, Nödinge, 11 platser (varav 6 i satellitlägenheter)
• Klockarevägen, Nödinge, 13 platser (varav 2 sambo)
• Kontakten, Älvängen, 10 platser
• Surtehöjd, Surte, 8 platser
• Änggatan i Älvängen, vån 2, 11 platser
Särskilt boende för personer med funktionsvariation enligt SoL:
• Änggatan, vån 1, 8 platser varav 1 korttid + Skepplandavillan, 2 platser
Sammantaget ser verksamheten ett behov av 89 nya boendeplatser/lägenheter de kommande 10
åren. Under förutsättning att planerade boenden i Surte, Nol och Älvängen färdigställs enligt
plan, så minskar detta antal med 44 platser och det återstående behovet blir således 45 platser.
Dessa platser ser verksamheten ett behov av först under den senare delen av analysperioden,
alltså från 2028 och framåt.
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LSS Skepplanda togs i bruk september 2021.

6.5.3 Daglig verksamhet för personer med funktionsvariation
Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som
omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1§ LSS, är 18-67 år och som inte redan arbetar eller
studerar. Syftet med LSS är att personer med omfattande funktionsvariationer ska kunna leva
som andra och tillsammans med andra, detta gäller inte minst inom området arbete och
sysselsättning. De målgrupper som medför ett lokalbehov är gravt kognitivt funktionsnedsatta,
med omfattande fysisk funktionsvariation, personer med grav autism och personer med
förvärvad hjärnskada. Idag finns denna verksamhet på Vikadamm, Ale seniorcentrum,
Industrigruppen och på Gården Krokstorp. Framtida behov beräknas till ytterligare 30 platser
inom 5 år och ytterligare 30 platser år 6-10.
6.5.4 Korttidsvistelse och korttidstillsyn
På korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med
funktionsvariation att få beslut om korttidstillsyn och korttidsvistelse verkställd. Insatsen kan
erbjudas både som social träning och miljöombyte eller som avlastning för anhöriga. Syftet med
vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till socialt umgänge samt att familjen ska
ges avlastning. Korttidsverksamheten finns på Korttidshemmet i Nödinge samt på
Korttidshemmet i Älvängen. Verksamheten ser ett behov av ytterligare 20 platser de kommande
10 åren.
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6.5.5 Träffpunkt och boendestöd
Treklöverns träffpunkt för Alebor med psykisk ohälsa har idag lokaler i Nol. Lokalen upplevs av
många svår att ta sig till. För att öka tillgängligheten till verksamheten skulle en lokalisering i
Älvängen eller Nödinge vara bättre. Träffpunkten har också under våren 2021 utökat sin
verksamhet till att även verkställa beslut om daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL.
Dessa beslut verkställs i dagsläget av daglig verksamhet inom LSS-verksamheten. Denna
förändring gör att lokalen storleksmässigt inte kommer räcka till.
Boendestödet har idag en lokal på Ale Seniorcentrum i Älvängen. Personalantalet har, från det att
man flyttade in i nuvarande lokal, utökats och väntas öka ytterligare de kommande åren.
Dessa verksamheter skulle med fördel kunna samlokaliseras, då samverkan mellan
verksamheterna är stor.
6.5.6 IFO – individ- och familjeomsorg
Inom IFO möter verksamheten behov av bostäder för olika målgrupper; ensamkommande barn
som uppnått ålder 18 till 21 år, vuxna nyanlända som anvisas kommunen enligt bosättningslagen,
personer som av olika anledningar är i behov av akut skydd och/eller jourboende (till exempel på
grund av våld i nära relation), bostadslösa som är i behov av akutboende (så kallat tak över
huvudet) samt personer som av olika anledningar så som exempelvis missbruk, har behov av
nämndens stöd för att kunna återgå till eget boende från bostadslöshet.
Idag disponerar IFO jourlägenheter, referenslägenheter, lägenheter för sociala kontrakt och ser ett
framtida behov enligt följande:
• Lägenheter för utslussning av ensamkommande som uppnår myndighetsålder, 5 lägenheter
/ år de närmaste 5 åren
• Lägenheter för familjer (anknytningsinvandring), 5 stora lägenheter / år de närmaste 5 åren
• Lägenheter för ensamhushåll, vuxna nyanlända, 10 små lägenheter / år de närmaste 5 åren
• Bostad 1, 3-5 lägenheter /år de närmaste 5 åren
• Jourboende, 3 lägenheter /år de närmaste 5 åren
• Referenslägenhet, 3 lägenheter /år de närmaste 5 åren
6.5.7 Verksamhetslokaler
I IFO-kontoret på Södra Klöverstigen 1 i Nödinge finns kontorsplatser, mötesrum, samtalsrum
och personalutrymmen. Kontoret har under många år varit trångbott och dåligt anpassat utifrån
verksamhetens behov och krav på arbetsmiljö. Lokalbehovet för IFO-kontoret är i nuläget löst
genom kompletteringen med två nya kontorslokaler som genomförts under 2021. Detta är dock
inte en långsiktigt hållbar lösning, utan en temporär åtgärd som utgår från att behovet framgent
tillgodoses i och med det planerade nya kommunhuset.
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6.5.8 Ordinärt boende, hemtjänstens personal
Antal personer med hemtjänst har ökat de senaste åren och fortsätter att öka, även om prognoser
visar på en svagare ökning de kommande åren. Samtidigt bor de äldre kvar längre innan de flyttar
till särskilt boende och har därmed ett ökat behov. En kontinuerlig översyn behövs årligen för att
säkerställa att verksamhetslokaler är anpassade efter behoven i Ale hemtjänst.
I nuläget finns inget akut behov av nya lokaler för hemtjänsten, men för att undvika att framtida
behov blir lösta genom bristfälliga lokaler behöver utvecklingen följas noggrant så planeringen
för nya/utökade lokaler görs i tid för att möta behovet.

Foto: scandinav_y6ov
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6.6 Sektor utbildning
Utbildning är en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Förskola
och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper och färdigheter
och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till ansvarskännande
samhällsmedlemmar.
Utbildningsnämndens verksamhet regleras bland annat av skollagen, läroplaner och Skolverkets
författningssamling. Nämnden ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förskola
pedagogisk omsorg
fritidshem
förskoleklass
grundskola
grundsärskola
gymnasieskola
gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning
särskild utbildning för vuxna
utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Centralt organiserade enheter som stödjer alla basverksamheter är:
enheten för flerspråkighet
barn- och elevhälsa
utveckling
administration och ledningskontor

Utbildningsnämnden behöver ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, för att
kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån gällande lagar och politiskt antagna mål. För att kunna ta det
lagstadgade kommunala ansvaret och möta ett ökat behov av förskole- och elevplatser behöver
kapaciteten för förskolor och skolor öka.
6.6.1 Förskola
Ale kommun har 25 förskolor år 2022 (kända uppgifter 2021) samt pedagogisk omsorg i
Älvängen och Skepplanda. Inom verksamheten finns också en familjecentral med öppen förskola.
Fristående förskolor i kommunen är Paradiset, Noas ark, Alkotten, Kristallen och Barnkullen.
Fristående pedagogisk omsorg i Bohus är Ekolek.
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•
•
•
•

I Ale kommun finns det 2 201 platser tillsammans för kommunala förskolor, pedagogisk omsorg
och fristående förskolor. Historisk är det fler barn placerade på förskolorna på våren än på
hösten. 2020-11-01 var det 1 894 barn placerade i barnomsorg i Ale kommun och 2021-06-01
2 092 barn.

Nolbäckens förskola. Foto: Robin Fahlberg, Ale kommun

Antalet barn i förskoleåldrarna beräknas öka under prognosperioden. Enligt
befolkningsprognosen kommer barn 1-5 år att uppgå till 2 909 år 2032. Utvecklingen beräknas
framför allt ske i Älvängen på kort sikt och i Nödinge på lång sikt. Det beror på att det i dessa
orter finns stora andelar barnfamiljer och stora detaljplaner för bostäder. Skillnader mot tidigare
prognoser är att Skepplanda och Alvhem beräknas få en ökad befolkningstillväxt jämfört med
vad tidigare prognoser visat.
Ale kommun står inför utmaningen att säkerställa att det finns tillräckligt antal förskoleplatser i
kommunen, men också en jämn fördelning av platserna mellan orterna så att barn kan erbjudas
plats på en förskola, såväl inom tiden för platsgaranti som inom ett acceptabelt avstånd från
barnets hem. Placeringar görs utifrån en vattenfallseffekt där barn placeras på annan ort i
avsaknad av platser på hemorten. Scenariot medför att kapaciteten på andra orter påverkas, vilket
måste beaktas vid planering av förskolor.
Lokalförsörjningsenheten har påbörjat arbetet med en detaljplan för förskola i Nol och i
Skepplanda pågår en förstudie för omställningen av Garnvindeskolan till en förskola.
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I Surte och Bohus finns förskolor i tillfälliga paviljonger. De tillfälliga paviljongerna ska
avetableras och ersättas med permanenta förskolor, färdigställda 2026. Om nya förskolor på
orterna inte är på plats 2026 uppstår underkapacitet på båda orterna.
Kapaciteten på förskolorna i Nödinge räcker till 2027/2028 beroende på hur samhällsplaneringen
utvecklas. I Älvängen räcker kapaciteten till 2028/2029. Därefter uppstår en brist på platser både
för höst- och vårplaceringar. Arbete pågår med att ta fram geografisk placering, och eventuellt
detaljplan, för två förskolor på respektive ort. En av förskolorna i Älvängen ska ersätta Hövägens
förskola. För Starrkärr, Alafors och Hålanda finns inget påbörjat planeringsarbete.
6.6.2 Förskoleklass och grundskola
Den obligatoriska verksamheten inom utbildningsnämndens ansvar består av 12 registrerade
skolenheter: Surteskolan F-6 i Surte, Bohusskolan F-9 i Bohus, Nödingeskolan F-3 i Nödinge,
Kyrkbyskolan 4-6 i Nödinge, Da Vinciskolan 7-9 i Nödinge, Nolskolan F-6 i Nol, Himlaskolan
F-6 i Alafors, Aroseniusskolan 7-9 i Älvängen, Kronaskolan F-6 i Älvängen, Garnvindeskolan
F-3 i Skepplanda, Alboskolan 4-6 i Skepplanda samt Ahlafors fria skola F-9 i Alafors som är en
fristående skola. Kommunala skolor och friskola har 4 895 platser. Dessutom har
utbildningsnämnden inom verksamhetsområdet ansvar för förskoleklass och fritidshemmen.
Befolkningsprognosen visar att trenden är att antalet barn i grundskoleåldrarna kommer att öka.
Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet barn 6-15 år uppgå till 5 983 barn år 2032. I
åldersgruppen 6-12 år beräknas ökningen framför allt ske i Älvängen. Det beror på att
inflyttningen till Älvängen har varit hög sedan 2015 och många barnfamiljer har flyttat t ill orten.
Med utgångspunkt i Ale kommuns planerade tillväxttakt finns det behov av att se över
skolområden. Olika scenario har tagits fram vilka beaktar det sociala hållbarhetsperspektivet,
planerade bostadsområden och Ales kommuns utveckling i stort.
Samtliga skolenheter kommer att behöva fler elevplatser under den period som behovsanalysen
avser. Aroseniusskolan har redan brist på elevplatser och Surteskolan och Bohusskolan får
underkapacitet 2022-2023. Därefter följer Nolskolan, Himlaskolan, Kronaskolan och
Garnvindeskolan, 2024-2026. Mot slutet av perioden får Nödingeskolan, Kyrkbyskolan, Da
Vinciskolan och Alboskolan underkapacitet, 2028-2031. Enhet lokalförsörjning på sektor service,
har under hösten 2020 och våren 2021 gjort utredningar för skolområde Surte/Bohus, Nödinge,
Älvängen och Skepplanda.
6.6.3 Grundsärskola
Ale kommuns grundsärskola finns i Älvängen på Kronaskolan för årskurs 1 -6 och på
Aroseniusskolan för årskurs 7-9. Grundsärskolan är en rättighet för de barn som bedöms tillhöra
målgruppen. I takt med att elevtalen ökar så ökar också antalet elever i särskolan. Det innebär att
verksamheten behöver tillgång till större och fler lokaler utformade efter särskolans behov. Alla
30

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

lokaler som nyttjas av särskolan kräver anpassningar. Det kommer bland annat att behövas fler
platser i specialsalar som anpassas för särskolan.
6.6.4 Fritidshem
De flesta fritidshemmen i Ale kommun delar lokaler med skolans verksamhet. Lokalerna är inte
dimensionerade eller tillräckligt anpassade utifrån fritidshemmens behov. Eftersom skolan och
fritidshemmen är samlokaliserade och verksamhetsintegrerade är samverkan mellan
verksamheterna är av yttersta vikt och lokalernas kapacitet och utformning bör vara utformade
för att tillgodose både skolans och fritidshemmens behov. Då behov av skolbarnsomsorg främst
finns i de lägre årskurserna bör framtida lågstadieskolor byggas utifrån dessa behov.
6.6.5 Gymnasieskolan
Ale kommun har gymnasial utbildning i egen regi inom introduktionsprogrammen Individuellt
alternativ, Språkintroduktion samt ett begränsat antal platser inom yrkesutgångar. All annan
gymnasial utbildning på nationella program, däribland gymnasiesärskola, köper Ale sedan några år
tillbaka och då främst inom Göteborgsregionen.
Ale gymnasium har lokaler i Älvängen. Lokalerna möter inte behovet av flexibilitet med möjlighet
till anpassningar i tillräckligt hög grad utifrån elevers behov. Verksamhetens behov ändras både
under året och från år till år. Lokalerna är för små och för få och idag är fler elever inskrivna än
vad det finns kapacitet för.
Ale gymnasiums behov är nya lokaler, som kan möta behovet av antal platser, enligt kommande
utredning, samlokaliserat med Komvux och andra funktioner som arbetar nära målgruppen.
Prognosen för antal elever i målgruppen är att den ökar de närmaste åren. Fler elever kommer att
fullfölja sin gymnasiala utbildning på Ale gymnasium och färre platser kommer att köpas av andra
kommuner. Det innebär att det behövs fler elevplatser samt fler och större undervisningslokaler.
6.6.6 Komvux
Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i Ale kommuns arbete med hållbarhet
enligt Agenda 2030. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen med utbildning i
grundläggande och gymnasiala kurser, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och
uppdragsutbildning. Utbildningar/kurser som Ale kommun inte kan erbjuda köps in av externa
aktörer och kommuner.
Komvux har lokaler i Himlaskolan, Alafors. Hösten 2021 startade Komvux en ny
yrkesutbildning, Barn- och fritid, och ökade med en yrkesutgång för Vård- och omsorg samt
anordnar SFI-utbildning till annan kommun. Pandemin har medfört att vuxnas behov till
fortbildning ökat och det leder till att fler kommer att söka Komvux. Det innebär fler elever och
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ökat tryck på befintliga lokaler.
Det är viktigt att Komvux verksamhet lokaliseras till samma plats, nära bra kollektivtrafik för att
elever lätt ska komma i kontakt med andra aktörer. För att effektivisera och öka flexibilitet och
målgruppsanpassat utbud för Ale gymnasium och vuxenutbildningens elever är en samverkan
mellan verksamheterna en lösning. En samverkan skapar möjligheteter både utifrån nyttjande av
lokaler och kompetensbehovet av lärare.

Foto: Kenneth Bengtsson/Scandinav

32

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

2021-09-22

7 Uppföljning lokalförsörjningsplan
Grönt=projektet pågår

Status LFP 2020-2029 augusti 2020

Kommunens hus
Parkeringshus Nödinge
Jennylund ridanläggning
Omklädningsrum Jennylund Gult
Planering av nytt badhus
Behovet har utgått
Älvängens meröppna bibliotek

U
Surteskolan kapacitetsutredning
Ny förskola Surte
Bohusskolan utredning ny- om- och tillbyggnad
Ersättning Byvägens förskola Bohus
Skolområdesutredning Nödinge
Förskola Norra Kilandavägen Nödinge
Förskola 1 och 2 Nödinge
F-6 skola utbyggnad 1 och 2 Nödinge
Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad
Förskola Norra Nol

Omställning Garnvindeskolan Skepplanda
ST
LSS Skepplanda
LSS Surte
LSS Nol
Korttidstillsyn
Särskilt boende södra kommundelarna
SB+S
Driftkontor gemensamt

Vitt=ej påbörjat eller
avvaktar

Status LFP 2021-2030 september 2021

Övergripande:
Kommunens hus
Parkeringshus Nödinge
KoF
Jennylund ridanläggning
Omklädningsrum Jennylund
Planering av nytt badhus
Lägerverksamhet

Ny förskola Folketshusvägen Nol
Nolängens förskola
F-6 skola Nol/Alafors
Utredning skolområde Älvängen/Skepplanda
Ersätta Madenskolan Älvängen
Ersätta Hövägens förskola Älvängen
Ny förskola 1 Älvängen
Aroseniusskolan Älvängen
Tillbyggnad Alboskolan Skepplanda

Blått=projekt avslutat

Surteskolan kapacitetsutredning
Ny förskola Surte
Bohusskolan utredning ny- om- och tillbyggnad
Ersättning Byvägens förskola Bohus
Skolområdesutredning Nödinge
Förskola Lövängen, inflytt kvartal 1, 2022
Förskola 1 och 2 Nödinge, planarbete pågår
Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad
Förskola Norra Nol, avvaktar utgången av F-6
skola Brandsbo
Ny förskola Folketshusvägen Nol
Nolängens förskola, detaljplanearbete pågår
F-6 skola Nol/Alafors, pågår enligt aktivitetsplan
Utredning skolområde Älvängen/Skepplanda
Ersätta Madenskolan Älvängen, tidigt skede
Ersätta Hövägens förskola Älvängen, tidigt skede
Ny förskola 1 Älvängen
Aroseniusskolan Älvängen, tidigt skede
Tillbyggnad Alboskolan Skepplanda, förstudie
pågår
Omställning Garnvindeskolan Skepplanda,
förstudie pågår
LSS Skepplanda
LSS Surte
LSS Nol
Korttidstillsyn
Särskilt boende södra kommundelarna
Driftkontor
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Gult=projektledare
utsedd

7.1 Akuta lokalobjekt (ej med i LFP)
Gult=projektledare
utsedd

Grönt=projektet pågår

Blått=projekt avslutat

Vitt=ej påbörjat eller
avvaktar

2020
Nya hemtjänstlokaler Alafors
Praktiskt gymnasium Nol
Hus Pigegårdsvägen, omställning till två bostäder
Lokalanpassning Bohusskolan till ht-21*
Beredskapslager

2021
Alafors fabriker
Hyresavtal klart
Ärende om försäljning i SERN 210608
Lokalanpassning Bohusskolan ht-21*
Beredskapslager
Tillfälliga förskoleplatser Skepplanda*
Omställning fsk Lingonet till klassrum höst -21*
Lokalanpassning Bohusskolan 2 klassrum ht-22
Lokalanpassning Surteskolan
Lokal för fritidsbanken
Träffpunkt/Boendestöd
Aroseniusskolan, elevplatser och matsal*
Garage/Förråd, mätbil
Förråd, kosten
* Akut behov utifrån att redovisat behov i tidigare lokalförsörjningsplan inte kunnat lösas inom angiven tid.

Jennylund ridanläggning klar hösten 2021. Fotograf: Andreas Karlsten, Ale kommun.
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8 Samtliga behov
Förkortningar för sektorer: Kultur och Fritid (KoF), Samhällsbyggnad (SB), Service (S), Socialtjänst (ST),
Utbildning (U).
Sektor Verksamhet

Behov

KoF

Fritidsverksamhet

Ny simhall

SB
ST

Renhållning
Funktionsstöd

Återvinningscentral
Daglig verksamhet 2023-2032

ST

Funktionsstöd

Korttidsvistelse

2023-2027

Centralt

ST

Funktionsstöd

Korttidstillsyn

2023-2027

Centralt

ST

Funktionsstöd

2023-2032

ST

Funktionsstöd

Bostad med
särskild service,
LSS
Träffpunkt och
boendestöd

ST

IFO

2023-2027

ST

IFO

2023-2027

25 lgh

ST

IFO

2023-2027

50 lgh

ST
ST

IFO
IFO

2023-2027
2023-2027

15-25 lgh
15 lgh

ST

IFO

2023-2027

15 lgh

ST

Ordinärt boende

Lgh för utslussning
av
ensamkommande
Lgh för familjer
(anknytningsinvandring)
Lgh för
ensamhushåll,
vuxna nyanlända
Lgh till Bostad 1
Lgh för
jourboende
Lgh till referenslägenheter
Bostäder

Lokal för
träffpunkt och
kontor för ca
25 personal
25 lgh

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Färdigställande

2023-2032

Telefon
0303-70 30 00

Lokalisering Kommentar

Älvängen/
Nödinge

Förberedande
utredning bör
starta senast
2023
Anges i ÖP
30 platser år 15
30 platser år
6-10
10 platser år 15
10 platser år 15
44 lgh år 1-5
45 lgh år 6-10

Fortsatt
stimulering för
byggande av
tillgängliga
bostäder i
centrumnära
läge
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Kommunövergripande

ST
U
SB, S

Särskilda boenden
och hälso- och
sjukvård
Gymnasium och
Komvux
Teknik och Drift
och underhåll

Särskilt boende

2024

Gemensamma
lokaler
Driftkontor

2023

Södra
kommundelarna

40-50 platser
Nära
kollektivtrafik
Gemensamt
driftkontor
Ambulansstation

VGR/
Räddn.
tjänst

Surte
Sektor Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

U
U

108 platser
F-6 skola

2026
2026

Behov

Färdigställande Lokalisering

Förskola
Skola

Surte
Surte

Kommentar
Enligt
investeringsplan
byggstart 2023

Bohus
Sektor Verksamhet
KoF

Bohus

U

Öppen ungdoms- Lokaler för
2023
verksamhet
kvällsverksamhet
Förskola
108 platser
2026

U

Skola

Bohus

F-9 skola

2023

Bohus

Kommentar
Fördjupad
behovsanalys
Ersättning
Byvägens fsk
Enligt
investeringsplan
byggstart 2023

Nödinge
Sektor Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering Kommentar

KoF

Kulturverksamhet/
Kulturskola

2023

KoF

Kulturverksamhet

Lokal för
arbetsplatsförlagd
förberedelse
Utställningslokal

KoF

Bibliotek

KoF

U

Nödinge

Fördjupad
behovsanalys

Nödinge

I framtida
kommunhus
I framtida
kommunhus

Nödinge

Fritidsverksamhet

Nytt
huvudbibliotek
Anpassade lokaler 2023
för kampsport och
gymnastik

Förskola

110/140 platser

Nödinge

2027

Nödinge
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U

Förskola

200/230 platser

2028

Nödinge

U

Skola

Elevplatser F-6
Utökning 180
elevplatser
Nytt
kommunhus

2025

Nödinge

Alla
sekt

Nödinge

Förarbete
påbörjat 2021

Nol
Sektor Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

KoF

Kultur och fritid

U
U

Förskola
Skola

Fullstor
idrottshall
30 platser
Ny F-6 skola

Nol
2025
2024

Nol
Nol

Kommentar
Vid ny F-6
skola
Ersätter Noloch
Himlaskolans
elevplatser

Alafors
Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

U

Förskola

60 platser 2024

Kommentar

Alafors

Älvängen
Sektor Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

KoF

Bibliotek

Älvängen

Arbete pågår

KoF

Älvängen

U

Öppen ungdomsverksamhet
Förskola

Lokal för
2023/2024
Älvängens
meröppna
bibliotek
Lokaler för
2023
kvällsverksamhet
144 platser
2024

Fördjupad
behovsanalys
Ersätter
Hövägens fsk

U
U

Förskola
Skola

2028-2029
2024-2025

Älvängen
Älvängen

U

Skola

65 platser
Elevplatser
F-6 150
elevplatser
Elevplatser 7-9
290 elevplatser

2023

Älvängen

Älvängen

Kommentar
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Skepplanda
Sektor Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

Kommentar

U

Förskola

180 platser

2024

Skepplanda

U

Skola

Skola F-6
105 elevplatser

2025

Skepplanda

Omställning
Garnvindeskolan
till förskola
Till-, omoch/eller
nybyggnation
Alboskolan

Behov
60 platser

Färdigställande
2023

Lokalisering
Starrkärr

Behov
35 platser

Färdigställande
2023

Lokalisering
Hålanda

Kommentar

Behov
55 platser

Färdigställande
2023

Lokalisering
Alvhem

Kommentar

Starrkärr
Sektor Verksamhet
U
Förskola

Kommentar

Hålanda
Sektor Verksamhet
U
Förskola

Alvhem
Sektor Verksamhet
U
Förskola
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Lokalplaneringsprocess i Ale kommun
Investeringar i lokaler är långsiktiga åtgärder som kommer att påverka kommunen under lång tid.
Ale kommun är en kommun i tillväxt vilket ställer krav på ändamålsenliga lokaler och en
framförhållning i planeringen. Det är viktigt att planeringen så långt det är möjligt ligger före så att
tillfälliga lösningar kan undvikas. Kommunens lokaler ska användas så effektivt som möjligt och
bidra till en hållbar utveckling. För att få god lokalplanering och lokaleffektivitet behövs tydliga
och gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.

Vision för lokalplaneringen

Lokalplaneringen ska arbeta för en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som
bidrar till hög produktivitet. Kommunens lokaler ska användas effektivt och den negativa
miljöpåverkan ska vara låg.

Roller och ansvar inom lokalplanering

Effektiv och rätt användning av lokaler är en viktig del i kommunens arbete. Investeringar
behöver göras som att bygga nytt men det handlar också om att se över användning av de lokaler
som redan finns och ta hänsyn till åtgärder och underhållsbehov. Lösningarna är långsiktiga och
ska fungera länge och vara hållbara. Lokalplanering är en process med många olika steg och
aktörer. För att processen ska fungera på ett tillfredställande sätt krävs tydlighet och god
samverkan inom organisationen och med externa aktörer. Det är betydelsefullt att alla som deltar
i processen förstår sin roll och vilka mandat man har i uppdraget.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en investeringsbudget för lokalförsörjningen. Vid varje
årlig prövning görs justeringar med hänsyn till kostnadsutvecklingen och andra omständigheter
som kan förändras.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för lokalförsörjningen.
Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt
Samhällsbyggnadsnämnden är i det här sammanhanget behovsnämnder. Det är kommunstyrelsen
som prioriterar bland behovsnämndernas beslutade behovsanalyser samt föreslår
Kommunfullmäktige att fastställa lokalresursplanen.
Utvecklingsavdelningen inom sektor KS tar fram en befolkningsprognos. Denna prognos är
kommunens officiella och det är den som lokalresursplanen grundar sig på.
Lokalstyrgrupp - förvaltningsledningen
Förvaltningsledningen är lokalstyrgrupp och ska på strategisk och kommungemensam nivå
föreslå prioriteringar mellan olika önskemål och behov. En betydelsefull uppgift för gruppen är
att samordna lokalresursplanering med övrig strategisk planering inom organisationen.
Fastighetschef och utvecklingsledare lokaler deltar och stödjer förvaltningsledningen i arbetet
med lokalplanering.
I lokalstyrgruppen ingår kommunchef, ekonomichef, personalchef, kommunikationschef,
utvecklingschef och samtliga sektorchefer.
Beredningsgrupp lokaler (BER)
Gruppen bereder lokalfrågor till lokalstyrgruppen och tar fram beslutsunderlag. Gruppen har
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kontinuerliga möten under året i löpande lokalfrågor. I gruppen ingår fastighetschef, projektchef,
utvecklingschef, och utvecklingsledare lokaler.
Gruppen utökas regelbundet med planchef, mark- och exploateringschef och ekonomichef. Den
utökade gruppen bereder förslaget till årlig revidering av lokalresursplanen.
Lokalresursplanen
I lokalresursplanen finns det samlade framtida lokalbehovet för verksamheten och den sträcker sig
över en 10-årsperiod. Planen ger också en översikt av var lokaler finns och var det kommer att bli
ett över- och underskott av lokalyta. Med hjälp av planen startas projekt och bedömning kan göras
av det framtida behovet av resurser för att lösa framtida lokalbehov. Lokalresursplanen är också
underlag för investeringsbudgeten och investeringsplan.
En ny befolkningsprognos görs årligen av Utvecklingsavdelningen och prognosens utfall följs
upp under året, allt för att fånga trender och förändringar som kan uppkomma. Kommunens
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, planerat bostadsbyggande och befolkningsprognosen
används i arbetet med lokalresursplanen. Utifrån dessa dokument görs prioriteringar och ett
förslag tas fram som sedan beslutas av förvaltningsledning och därefter i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Givetvis är träffsäkerheten i befolkningsprognosen mindre exakt ju längre
fram i planens 10-årsperspektiv man kommer.
Verksamhet Fastighet
Verksamhet Fastighet är ansvarig för kommunens lokalförsörjning i vilket bl.a. ansvaret för att
genomföra förstudier, projekteringar och genomförande av projekten. Verksamhet Fastighet är
också förvaltare av kommunens lokaler och har hand om daglig tillsyn, skötsel och drift.
Verksamheten gör årlig en bedömning av lokalers status samt prioritering och genomförande av
underhåll av lokalerna. När lokalresursplanen har beslutats upprättar Verksamhet Fastighet en
plan för fastighetsprocesserna där varje fastighet, befintlig och ny, planläggs vad avser
nybyggnation och periodiskt underhåll.
Utvecklingsledare lokaler
Utvecklingsledare lokaler arbetar övergripande med att samordna kommunens lokalbehov och
ansvarar för att en aktuell lokalresursplan finns. Om en avvikelse inträffar från den beslutade
görs en avstämning med lokalstyrgruppen.

Sammanfattning - roller
Lokalstyrgrupp - förvaltningsledning
• Samordnar lokalresursplanering med övrig strategisk planerig
• Beslutar om förslag till lokalresursplan
o Prioriteringar mellan olika behov
o Åtgärder för effektiviseringar av lokaler
o Åtgärder för att minska lokalkostnader
Beredningsgrupp lokaler
• Bereder ärenden till lokalstyrgrupp
o Prioriteringar mellan olika behov
o Åtgärder för effektiviseringar av lokaler
o Åtgärder för att minska lokalkostnader
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•

Följer upp behov och pågående ärenden

Framgångsfaktorer
Lokalplaneringsprocessen beskriver hur långsiktiga investeringar genomförs. En framgångsrik
process kräver en bra organisation, ett gott samarbete, rätt kunskaper och en god bedömning av
framtida behov. Nya lokalerna påverkar ekonomi, resurser och verksamhet på många olika sätt
och under en lång tidsperiod. Det är därför viktigt att hela tiden följa upp och kvalitetssäkra
arbetet.
Genom att följa upp slutförda projekt och utvärdera framgångsfaktorer kan processen
kontinuerligt utvecklas och förbättras för att organisationen hela tiden ska nå ett bra resultat.
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Styrning och ledning av lokalförsörjning - Process för
lokalresursplan

Tydlig ledning och styrning är nödvändig för att få effektiva processer som leder fram till
önskvärda resultat. I Ale kommun ska alla investeringar i lokaler handläggas enligt en
fyrstegsprocess som är gemensam för hela kommunen. Processen ska användas för investeringar
i egna lokaler. Genom att arbeta efter processen skapas kvalificerade beslutsunderlag där
projektets konsekvenser beskrivs och rätt beslut kan fattas. En gemensam och tydlig styrning
säkerställer att investeringar görs utifrån ett helhetsperspektiv i kommunen.

Figur 1: Process för lokalresursplan med de politiska besluten

Processen startar med ett underlag som beskriver behovet det kommande tio åren. I
behovssteget undersöker och beskriver sektorn sitt behov av lokaler och därmed blir också
behovet tydligt för beslutsfattare. Behovsanalysen beslutas av respektive nämnd innan den
lämnas till sektor kommunstyrelsen för beredning i den gemensamma processen för
lokalresursplan. I arbetet med behovsanalysen bör en dialog ske med sektor kommunstyrelsen.
I nämndens behovsanalys ska en verksamhets- och konsekvensbeskrivning ingå, liksom en
tidplan för när behovet behöver vara tillgodosett. Kostnader för behovsanalysen är en
driftkostnad som finansieras av respektive sektors driftsbudget.
I behovsanalysen ska det ingå en behovsbeskrivning, investerings- och driftskostnad och
att lokalbehovet har beslutats av berörd nämnd. De samlade lokalbehoven är ett underlag
till lokalresursplanen som i sin tur är en del av underlaget till budgeten.
Lokalstyrgruppen prioriterar vilka behov som ska ingå i lokalresursplanen. Därefter tar
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i januari/februari beslut om lokalresursplan. I
lokalresursplanen framgår vilket år aktiviteter startar.
Lokalresursplanen ingår som ett beslutsunderlag avseende investeringar i Verksamhetsplan
och budget. Investeringarna är i sin tur beslutade av respektive nämnd. Planerade förstudier
kan startas efter att fullmäktige har godkänt lokalresursplan och investeringsbudget.
När kommunfullmäktige fastställt lokalresursplanen utgör den i sig en beställning till
Verksamhet Fastighet att påbörja lokalprocessen.
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Lokalplaneringens fyra steg
1.
2.
3.
4.

Förstudie
Projektering
Genomförande
Utvärdering

Förstudie, beslut i behovsnämnd och eventuell detaljplaneläggning – steg 1

Figur 2: Förstudie

I förstudien utreds projektet mer ingående och olika alternativ samt investerings- och driftkalkyler
tas fram. Studien tas fram i ett nära samarbete med representanter för beställande sektor. Efter att
förstudien är klar ska behovsnämnden fatta beslut om investeringen ska genomföras. Tids- och
resursåtgång kan variera kraftigt mellan olika projekt särskilt i de fall där en lokaliseringsutredning
ska göras.
Förstudien innehåller följande:
 Lösningsbeskrivning – precisering och avgränsning av behovet och hur det ska lösas
 Ekonomiska förutsättningar – inkludera även drift och förvaltning
 Konsekvensbeskrivning – vad händer ekonomiskt, tidsmässigt och funktionellt om
projektet genomförs
 Analys – vilka förutsättningar finns om lokaler ska lämnas
 Alternativbeskrivning – vilka andra alternativ finns, påverkas underhållsbudgeten, vad
händer om projektet inte genomförs
 Kalkyl – framtagning av investerings- och driftkalkyl
 Tidplan för projektet
 Lokaliseringsutredning kan behövas vid nybyggnation. Lokaliseringsutredningen utförs av
Verksamhet Fastighet och är om den mynnar ut i en planläggning första steget i en
exploateringsprocess. Ett planprogram och detaljplan tas fram av plan- och bygg och det
kan ta upp till tre år att genomföra.
Kostnaden för förstudien i investeringsbudgeten för projektet. Om inte projektet
genomförs läggs kostnader för förstudien i sektorns driftsbudget.
Efter att förstudien är genomförd fattar behovsnämnden beslut om projektet ska genomföras.
Om projektet inte ryms inom den senast beslutade budgeten ska kommunfullmäktige besluta
om den reviderade budgeten.
I vissa fall krävs detaljplan efter förstudiens genomförande och beslut i behovsnämnd och
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eventuellt kommunfullmäktige, men innan projekteringsfasen påbörjas.
Projektering och beslut i kommunstyrelsen – steg 2

Figur 3: Projektering

I projekteringsfasen konkretiseras lokalbehovet. Här kommer också olika specialister in för att
planera för IT, telefoni, säkerhet, livsmedelshantering, mm. Fastighet och upphandlingsenheten
och tar fram ett förfrågningsunderlag för upphandling. Tidplan och kalkyl för projektet ingår
också i den här fasen.
Vid projektering preciseras hur lokalbehovet ska lösas. Arbetet kan resultera i ett komplett
förfrågningsunderlag inför upphandling av byggentreprenaden om det inte redan finns en
upphandlad entreprenör. I projekteringsfasen ingår även att uppdatera projektets kalkyl- och
tidplan. Om partneringavtal finns görs projektering i ett samarbete mellan fastighet och
entreprenör.
Kostnader för projektering läggs i investeringsbudgeten. Om inte projektet genomförs tas
uppkomna kostnader inom sektorns driftsbudget.
Verksamhet fastighet ansvarar för projekteringen.
Efter genomförd projektering ska kommunstyrelsen ta ställning till fortsatt genomförande
av projektet utifrån samhällsutveckling och lokalbehov. Om projektet inte ryms inom den
senast beslutade budgeten är det kommunfullmäktige som kan besluta om en reviderad
budget. Samråd med berörd behovsnämnd ska ske.

KS
Fortsatt
Projektering?

Inom budget?

Ja

Genomförande

Nej

Samråd
behovsnämnd

JA
KF
Nej

Figur 4: Underprocess - projektering
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Upphandling och genomförande – steg 3

Figur 5: Genomförande

Genomförandet kan inledas med en upphandling av byggentreprenaden som bygger på underlag från
projekteringsfasen. Detta sker då ingen upphandling finns, t.ex genom ett partneringavtal som omfattar det
aktuella projektet.
Kostnader för genomförande läggs i investeringsbudgeten.
Utvärdering - steg 4

Figur 6: Utvärdering

I uppföljningen utvärderas projektet om det blev som det var planerat. En utvärdering är ett led i kommunens
kvalitets- och förbättringsarbete. Uppföljningen innehåller följande punkter:
 Beskrivning av behov och riktlinjer
 Tidplan
 Budget och utfall
 Kundens nöjdhet
 Förbättringsförslag
Avvikelser under de olika punkterna beskrivs och förklaras och redovisningen godkänns av berörd
nämnd.
När lokalerna har varit i bruk minst ett halvår görs en utvärdering av funktionen. De som använder
lokalen får lämna sina åsikter och erfarenheter i en intervju eller enkät. Resultatet används för att
utvärdera effekter av olika åtgärder. Sektor kommunstyrelsen ansvarar för genomförande och analys av
undersökningen.
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Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen och om det har uppkommit en budgetavvikelse rapporteras
den till kommunfullmäktige i samband med nästkommande årsbokslut. Budget för framtida garantiåtgärder
finns kvar för projektet fram till garantitidens slut.
Verksamhet fastighets ansvarar för utvärderingen av genomförandet och projektet.
Utvecklingsavdelningen ansvarar för att genomföra en utvärdering av kundernas nöjdhet och förslag på
förbättringar.
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Överkapacitet för att möta oplanerade variationer i tillväxten

Större förskoleenheter för rationell drift

Sammanslagning av mindre skolverksamheter för rationell drift

Flexibla lösningar för att möta demografiska variationer

Tidig detaljplaneläggning men vänta med byggstart tills exploatörer
startar upp nya områden

Avveckling av lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva

Obligatorisk planering av LSS-boenden när nya områden etableras

Alla barn i samma skola

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 247

Dnr KS-EKO.2021.554

Borgensbehov Alebyggen 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver
kommunfullmäktiges beslut KF § 216, 2020-12-14 och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för
bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp till ett högsta
lånebelopp om 1 128 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall
för denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid
förfall för denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.
Jäv
Stefan Ekwing (L) och Christina Oskarsson (S) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.
Sammanfattning
Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för 2022 med 1 128 000 000
kronor. Ansökan inför 2022 omfattar slutförande av 78 lägenheter på Änggatan
i Älvängen, produktion av 87 lägenheter på Folketshus- samt Mossvägen i Nol,
renovering av 35 lägenheter på Mossvägen i Nol etappvis samt projektstart på
Myternas väg i Älvängen.
I övrigt genomförs renovering av cirka 100 lägenheter på Södra Klöverstigen i
Nödinge etappvis. Reinvestering i miljonprogrammen på Folketshus-,
Mossvägen samt Klöverstigen innebär stamrenoveringar med nya våtrum samt
övriga huskroppsspecifika åtgärder.
Diverse reinvesteringsprojekt beaktar att en utökad takt inom nämnda områden
kan vara möjlig under året. Hänsyn har tagits till produktionsplan och vilket
belopp som kan komma att upparbetas under 2022.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som
kan komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större
underhållsprojekt.
Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade
åtgärderna är angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att
borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial, tre
gånger per år, till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Alebyggen - Borgensbehov 2022
Kommunfullmäktiges beslut KF § 216, 2020-12-14
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Ekonomichef
För kännedom

AB Alebyggen

Justerandes sign.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-EKO.2021.554
Datum: 2021-11-18
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Borgensbehov Alebyggen 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut KF
§ 216, 2020-12-14 och tecknar kommunal borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10
år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för
allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 1 128 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av
vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, dennes
ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar inom angiven ram.

Sammanfattning
Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för 2022 med 1 128 000 000 Kronor.
Ansökan inför 2022 omfattar slutförande av 78 lägenheter på Änggatan i Älvängen,
produktion av 87 lägenheter på Folketshus- samt Mossvägen i Nol, renovering av 35
lägenheter på Mossvägen i Nol etappvis samt projektstart på Myternas väg i Älvängen.
I övrigt genomförs renovering av cirka 100 lägenheter på Södra Klöverstigen i Nödinge
etappvis. Reinvestering i miljonprogrammen på Folketshus-, Mossvägen samt Klöverstigen
innebär stamrenoveringar med nya våtrum samt övriga huskroppsspecifika åtgärder.
Diverse reinvesteringsprojekt beaktar att en utökad takt inom nämnda områden kan vara
möjlig under året. Hänsyn har tagits till produktionsplan och vilket belopp som kan komma
att upparbetas under 2022.
Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som kan komma
att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större underhållsprojekt.
Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att borgensansökan kan bifallas.
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Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial, tre gånger per år, till
kommunen.

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Alebyggen - Borgensbehov 2022
Kommunfullmäktiges beslut KF § 216, 2020-12-14
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Ekonomichef
För kännedom:

AB Alebyggen
Ärendet
Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för 2022 med 1 128 000 000 Kronor.
Ansökan inför 2022 omfattar slutförande av 78 lägenheter på Änggatan i Älvängen,
produktion av 87 lägenheter på Folketshus- samt Mossvägen i Nol, renovering av 35
lägenheter på Mossvägen i Nol etappvis samt projektstart på Myternas väg i Älvängen.
I övrigt genomförs renovering av cirka 100 lägenheter på Södra Klöverstigen i Nödinge
etappvis. Reinvestering i miljonprogrammen på Folketshus-, Mossvägen samt Klöverstigen
innebär stamrenoveringar med nya våtrum samt övriga huskroppsspecifika åtgärder.
Diverse reinvesteringsprojekt beaktar att en utökad takt inom nämnda områden kan vara
möjlig under året. Hänsyn har tagits till produktionsplan och vilket belopp som kan komma
att upparbetas under 2022.
Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som kan komma
att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större underhållsprojekt.
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Alebyggens beräknade låneskuld 2021-12-31 efter årlig amortering 818 000 000
Änggatan, Älvängen - nyproduktion 10 000 000
Folketshus-/Mossvägen, Nol - reinvestering 40 000 000
Folketshus-/Mossvägen, Nol - nyproduktion 60 000 000
Klöverstigen, Nödinge - reinvestering 100 000 000
Myternas väg, Älvängen - produktionsstart 30 000 000
Diverse reinvesteringsprojekt 50 000 000
Erforderlig likviditetsmarginal 20 000 000
Borgensbehov 2022 1 128 000 000

Ekonomisk bedömning
Alebyggens lån har ökat under de senaste åren. Detta är naturligt i samband med ökat
byggande i kombination med ökat behov av renoveringar. För att lånen inte skall öka i för hög
takt så finns det reglerat i ägardirektiven att soliditeten vid varje tillfälle skall eftersträvas vara
som lägst 30 procent.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande
Borgen används av Alebyggen vid upptagande av lån
Förvaltningens bedömning
Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till kommunen.
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Ale kommun
Ken Gunnesson, ekonomichef
449 80 Alafors

AB Alebyggens borgensbehov 2022
Ansékan infor 2022 omfattar slutférande av 78 lagenheter pa Anggatani Alvangen,
produktion av 87 lagenheter pa Folketshus- samt Mossvagen i Nol, renovering av35
lagenheter pa Mossvageni Nol etappvis samt projektstart pa Myternasvagi
Alvangen. I évrigt genomfors renovering av ca 100 lagenheter pa Sddra Kléverstigen i
Nodinge etappvis.
Reinvestering i miljonprogrammenpa Folketshus-, Mossvadgen samt Klverstigen
innebar stamrenoveringar med nya vatrum samt dvriga huskroppsspecifika atgdrder.
Diverse reinvesteringsprojekt beaktar att en utékad takt inom naémnda omraden kan
vara méjlig under aret.
Hansynhartagits till produktionsplan och vilket belopp som kan kommaatt
upparbetas under 2022.
Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medgeren likviditetsmarginal som kan
komma att utnyttjas i samband med laneomlaggningar och stérre underhallsprojekt.
Alebyggensberaknade laneskuld 2021-12-31
efter arlig amortering

818 000 000

Anggatan, Alvangen - nyproduktion

10 000 000

Folketshus-/Mossvagen, Nol - reinvestering

40 000 000

Folketshus-/Mossvagen, Nol - nyproduktion

60 000 000

Kl6éverstigen, N6dinge - reinvestering

100 000 000

Myternas vag, Alvangen - produktionsstart

30 000 000

Diverse reinvesteringsprojekt

50 000 000

Erforderlig likviditetsmarginal

20 000 000

Borgensbehov 2022

1 128 000 000

Alebyggen hemstaller om kommunal borgensram fér 2022 med 1 128 000 000
kronor.

2021-11-08
AB Alebyggen

AB ALEBYGGEN
fi
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

KF § 216

Dnr KS-EKO.2020.386

Borgensbehov Alebyggen 2021
Ärendet
AB Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för år 2021 med 955.000.000 kr.
Ansökan omfattar produktion av 78 lägenheter på Änggatan i Älvängen, produktion av 116
lägenheter på Folketshusvägen i Nol, renovering av 35 lägenheter på Mossvägen 1 i Nol. I
övrigt genomförs renovering av 38 lägenheter på Södra Klöverstigen i Nödinge samt
produktionsstart av 40 lägenheter i Älvängen på Myternas väg.
Reinvestering i miljonprogrammet på Folketshusvägen, Mossvägen samt Klöverstigen
innebär primärt stamrenoveringar med nya våtrum samt övriga huskroppsspecifika
åtgärder. Diverse reinvesteringsprojekt beaktar att en utökad takt inom nämnda områden
kan vara möjlig under året.
Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som kan komma
att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större underhållsprojekt.
Borgensbehovet för 2021 redovisas enligt följande:
Alebyggens beräknade låneskuld 2020-12-31
efter årlig amortering
Änggatan, Älvängen - nyproduktion
Folketshus/Mossvägen/Klöverstigen - reinvestering
Folketshusvägen - Nyproduktion
Myternas väg, Älvängen 40 lgh produktionsstart
Diverse reinvesteringsobjekt
Erforderlig likviditetsmarginal
AB Alebyggens hemställan om borgensram för 2021

Kronor
600.000.000
60.000.000
80.000.000
115.000.000
30.000.000
50.000.000
20.000.000
955.000.000

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att borgensansökan kan
bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-10-20
Borgensbehov 2021 från AB Alebyggen
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Kommunfullmäktiges beslut § 204 2019-12-16
Kommunstyrelsens beslut § 185 2020-12-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2019-12-16, § 204 och
tecknar kommunal borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler
för allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 955.000.000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige upphäver beslut 2019-12-16, § 204 och tecknar kommunal borgen för
AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Alebyggens
låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp till
ett högsta lånebelopp om 955.000.000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichef

För kännedom
AB Alebyggen

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 248

Dnr KS-EKO.2021.327

Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över
Slereboån i Röserna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge ett bidrag på
10 % av kalkylerad kostnad för att bygga en bro över Slereboån på del av
fastigheten Färdsle 4:2, skifte 3, vid Röserna.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet vid
överskridande om 200 tkr återigen hanteras av kommunfullmäktige för förnyad
bedömning.
Sammanfattning
Röserna Samfällighetsförening inkom 10 juni med en ansökan om bidrag för
att bygga en ny bro över Slereboån i Röserna. Ansökan har lämnats in med
hänvisning till den kommunala bestämmelsen om bidrag till enskilda vägar
(Kf § 50, 1997-04-04). I bestämmelsen anges att kommunen kan lämna bidrag
på högst 10 % av kalkylerad kostnad. Enligt ansökan finns det just nu en
budget hos föreningen på cirka 2 mkr. Ansökan får därmed bedömas avse ett
bidrag på upp till 0,2 mkr som skall styrkas med fakturor på de totala
kostnaderna för byggnationen av bron. Sektor kommunstyrelsen överlämnar
ärendet utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Yttrande angående bidragsansökan för ny bro över Slereboån i Röserna, 202111-09
Bilaga: Anbud från Bygg AB Olof Flink, inkommen 2021-06-28
Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över Slereboån i Röserna, inkommen
2021-06-05
Länsstyrelsens beslut efter anmälan om vattenverksamhet, 2021-03-17
Yttrande från sektor samhällsbyggnad till länsstyrelsen, 2021-02-17
Offert tillfällig bro över Slereboån vid Röserna, 2020-12-11
Mark och miljödomstolens dom, 2015-04-17
Länsstyrelsens beslut, 2015-02-13
Yttrande från sektor samhällsbyggnad, 2013-03-15
Kommunfullmäktiges beslut Kf § 50, 1997-04-28
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge ett bidrag på 10 % av kalkylerad kostnad
för att bygga en bro över Slereboån på del av fastigheten Färdsle 4:2, skifte 3,
vid Röserna samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet vid överskridande om 200 tkr återigen hanteras av
kommunfullmäktige för förnyad bedömning.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Renée Lindegren
För kännedom

Ekonomichef
Kommunchef
Sektorchef samhällsbyggnad
Enhetschef Infrastruktur

Justerandes sign.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-EKO.2021.327
Datum: 2021-11-18
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över Slereboån i
Röserna
Förslag till beslut
Sektor kommunstyrelsen överlämnar ärendet utan förslag till beslut.

Sammanfattning
Röserna Samfällighetsförening inkom 10 juni med en ansökan om bidrag för att bygga en ny
bro över Slereboån i Röserna. Ansökan har lämnats in med hänvisning till den kommunala
bestämmelsen om bidrag till enskilda vägar (KF 19970404 § 50). I bestämmelsen anges att
kommunen kan lämna bidrag på högst 10 % av kalkylerad kostnad. Enligt ansökas som finns
det just nu en budget hos föreningen på cirka 2 mkr. Ansökan får därmed bedömas avse ett
bidrag på upp till 0,2 mkr som skall styrkas med fakturor på de totala kostnaderna för
byggnationen av bron. Sektor kommunstyrelsen överlämnar ärendet utan förslag till beslut.

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Yttrande angående bidragsansökan för ny bro över Slereboån i Röserna, 2021-11-09
Bilaga: Anbud från Bygg AB Olof Flink, inkommen 2021-06-28
Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över Slereboån i Röserna, inkommen 2021-06-05
Länsstyrelsens beslut efter anmälan om vattenverksamhet, 2021-03-17
Yttrande från sektor samhällsbyggnad till länsstyrelsen, 2021-02-17
Offert tillfällig bro över Slereboån vid Röserna, 2020-12-11
Mark och miljödomstolens dom, 2015-04-17
Länsstyrelsens beslut, 2015-02-13
Yttrande från sektor samhällsbyggnad, 2013-03-15
Kommunfullmäktiges beslut Kf § 50, 1997-04-28
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Reneé Lindegren
För kännedom

Ekonomichef
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Enhetschef Infrastruktur
Ärendet
Röserna Samfällighetsförening inkom 10 juni med en ansökan om bidrag för att bygga en ny
bro över Slereboån i Röserna. Ansökan har lämnats in med hänvisning till den kommunala
bestämmelsen om bidrag till enskilda vägar (KF 19970404 § 50). I bestämmelsen anges att
kommunen kan lämna bidrag på högst 10 % av kalkylerad kostnad. Enligt ansökas som finns
det just nu en budget hos föreningen på cirka 2 mkr. Ansökan får därmed bedömas avse ett
bidrag på upp till 0,2 mkr som skall styrkas med fakturor på de totala kostnaderna för
byggnationen av bron.
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Ekonomisk bedömning
Enligt bestämmelsen så skall beslut om bidrag bestämmas vid antagande av budget inför
nästkommande år. Detta är inte en hantering som längre är aktuell. Det finns inte heller några
avsatta medel i budget för den här typen av bidrag varken hos Kommunstyrelsen eller hos
Samhällsbyggnad. Enligt delegationsordningen så är dessa beslut delegerade till ekonomichef,
detta är dock under förutsättning att det finns avsatta medel.
Kommunen prognostiserar ett stort överskott för 2021 och kan hantera kostnaden på 0,2 mkr
vid ett godkännande, om bidraget godkännes så bedömer ekonomifunktionen att kostnaden
kan belasta 2021 även om utbetalning sker senare. Ett alternativ är att om ansökan godkännes
så får frågan om finansiering hanteras i budgetarbetet för år 2023.
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
Dokumentet som är aktuell är bestämmelsen om bidrag till enskilda vägar (KF 19970404 §
50). I bestämmelsen anges att kommunen kan, efter att ha inhämtat tekniska kontorets
yttrande (numera Infrastrukturenheten), lämna bidrag på högst 10 % av kalkylerad kostnad.
Bidrag utbetalas efter att arbetet färdigställts. Beslut om bidrag sker i samband med antagande
av budget för kommande år. Infrastrukturenheten har inlämnat ett remissvar där de med vissa
förbehåll ställer sig positiva till utbetalning av bidrag. Enligt delegationsordningen
(ekonomiärenden 16) så är dessa beslut delegerade till ekonomichef, detta är dock under
förutsättning att det finns avsatta medel.
Bidragsreglerna är från 1997 och är för närvarande under revidering för att anpassas till
dagens förhållanden.
Remissyttrande
Infrastrukturenheten har inget att erinra men lämnar följande yttrande:

· Inlämnad bidragsansökan är förenlig med Ale kommuns Nya bestämmelser om
bidrag till enskilda vägar, Kf § 50, daterad 1997-04-28.
·

En ny bro kommer att vara till gagn för allmänhetens intressen och tillgängligheten till
områdets naturreservat och friluftsliv. Verksamhet Teknik ställer sig därför positiv till
genomförandet av bron/bidragsansökan.
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·

Redovisade anbud/kostnadsförslag ser ut att vara rimliga

·

Verksamhet Teknik förutsätter att såväl tillfällig, som permanent ny bro, byggs på ett
fackmannamässigt sätt och att projektet genomförs i enlighet med beslut från
Länsstyrelsen och kommunens Miljöenhet.

·

Beakta att anbudet för den tillfälliga bron ej stämmer överens med Länsstyrelsens
beslut avseende tillgängligheten för allmänheten. I anbudet uppges att enbart trafik
med tillstånd får köra på den tillfälliga bron.

·

I offerten från Flink AB (ny bro) förutsätts rivningsmassorna kunna deponeras inom
närområdet. Markägaren där rivningsmassorna deponeras förutsätts då inhämta de
tillstånd som krävs. Man bör beakta och tillse att återställande av marken efter den
tillfälliga vägen görs i erforderlig omfattning och på ett natur-, och miljömässigt,
acceptabelt sätt.

·

Räddningstjänsten bör kontaktas i god tid i samband med att den tillfälliga bron tas i
bruk.

Beslutets genomförande
Beslutet skickas till Reneé Lindegren, sekreterare Röserna Samfällighetsförening. Vid ett
godkännande av bidrag så ankommer det sedan på föreningen att rekvirera bidraget. För att
rekvirera bidraget så skall föreningen inkomma med underlag på betalda fakturor samt
underlag på genomförande av bro byggts på ett fackmannamässigt sätt och att projektet
genomförs i enlighet med beslut från Länsstyrelsen och kommunens Miljöenhet.
Vid ett godkännande betalas bidraget ut när kommunen godkänt rekvirering.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att infrastrukturenheten stället sig positiva till ett lämnande av
bidrag till byggnationen av bro. Enligt delegationsordning så har ekonomichef delegation på
att fatta beslut i den här typen av ärenden. Det finns dock inga avsatta medel i
kommunstyrelsen budget för utbetalande av bidrag. Ärendet överlämnas därför utan förslag
till beslut..
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Yttrande angående bidragsansökan för ny bro över Slereboån i
Röserna (KS-EKO.2021.327)
Ärendenummer:

KS-EKO.2021.327, SBN.2021.328

Ärende:

Remiss gällande Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över
Slereboån i Röserna

Fastighet:
Färdsle 4:2 i Ale kommun
_____________________________________________________________________________

Yttrande
Infrastrukturenheten har inget att erinra men lämnar följande yttrande:

· Inlämnad bidragsansökan är förenlig med Ale kommuns Nya bestämmelser om bidrag
·
·
·
·
·

·

till enskilda vägar, Kf § 50, daterad 1997-04-28.
en ny bro kommer att vara till gagn för allmänhetens intressen och tillgängligheten till
områdets naturreservat och friluftsliv. Verksamhet Teknik ställer sig därför positiv till
genomförandet av bron/bidragsansökan.
redovisade anbud/kostnadsförslag ser ut att vara rimliga
verksamhet Teknik förutsätter att såväl tillfällig, som permanent ny bro, byggs på ett
fackmannamässigt sätt och att projektet genomförs i enlighet med beslut från
Länsstyrelsen och kommunens Miljöenhet.
beakta att anbudet för den tillfälliga bron ej stämmer överens med Länsstyrelsens beslut
avseende tillgängligheten för allmänheten. I anbudet uppges att enbart trafik med
tillstånd får köra på den tillfälliga bron.
I offerten från Flink AB (ny bro) förutsätts rivningsmassorna kunna deponeras inom
närområdet. Markägaren där rivningsmassorna deponeras förutsätts då inhämta de
tillstånd som krävs. Man bör beakta och tillse att återställande av marken efter den
tillfälliga vägen görs i erforderlig omfattning och på ett natur-, och miljömässigt,
acceptabelt sätt.
Räddningstjänsten bör kontaktas i god tid i samband med att den tillfälliga bron tas i
bruk.

I tjänsten

Gustaf Nilvall
Enhetschef
Gata Park Drift
Sektor samhällsbyggnad

Gunnel Borgström
Enhetschef
Infrastrukturenheten
Sektor samhällsbyggnad
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Från: Renée Lindegren <renee.lindegren@gmail.com>
Skickat: den 10 juni 2021 20:49
Till: FN-KS <kommunstyrelsen@ale.se>
Ämne: Ansökan om bidrag till bygge av ny bro över Slereboån i Röserna

Hej,
Mitt namn är Renée Lindegren och jag är sekreterare i Röserna Samfällighetsförening. Jag skulle
vilja ansöka om bidrag till bygge av ny bro över Slereboån i Röserna, Skepplanda. Den befintliga
bron är i dåligt skick och byggdes någon gång på 1930 - 1940 talet. Vi har på den senaste
årsstämman den 5 juni tagit beslut om att bygga ny bro enligt en offert från en erfaren entreprenör
inom brobygge och vi hoppas kunna påbörja byggnationen av bron i slutet av sommaren. Vi har
just nu en budget på ca 2 miljoner kronor för bygge av ny bro och vi kommer att låna dessa
pengar.
På grund av flodpärlmusslor i ån så är vi starkt begränsade till vilken typ av bro vi får bygga och
det har varit svårt att få fram en offert som Länsstyrelsen kunde godkänna. I det godkännandet
har även Ale Kommun fått yttra sig och vi är glada för att kunna bygga en bro, men det kommer
att bli väldigt mycket dyrare än vad vi hade tänkt oss på grund av alla restriktioner som måste
följas för att vattnet ska skyddas. Vi är heller inte så många som bor på Röserna och som ska dela
på kostnaden.
De som använder bron, förutom de boende på Röserna, är också många besökare till
Bergsjöreservatet. Besökarna har alltid varit många, men det har ökat det senaste året och det är
ofta fullt på den parkeringen som finns för reservatsbesökare.
I ansökan till Vattenverksamhet hade kommunen många åsikter om hur bron skulle byggas och
hur tillgängligheten ska vara under tiden bygget pågår. Eftersom kommunen har visat ett sådant
starkt intresse för byggnationen av bron så undrar vi också om kommunen skulle kunna tänka sig
att vara med och bidra med pengar. Vi skulle i så fall vara mycket tacksamma och vi ser fram
emot att diskutera med er om vilka möjligheter som finns.
Med vänliga hälsningar,
Renée Lindegren
Sekreterare i Röserna Samfällighetsförening
Telefon: 0733 344600

Josefin Dannerstedt
Vattenvårdshandläggare
010-224 46 35

Beslut
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Sida

2021-03-17

535-56821-2020
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Kenny Eriksson
E-post: eriksson.kenny@gmail.com

Elektronisk delgivning

Anmälan om vattenverksamhet
Beslut
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband med att
ni anlägger en ny bro på fastigheten Färdsle 4:2 i Ale kommun.


Grumlande arbeten ska undvikas i största möjliga mån och får endast
genomföras mellan 15 juli – 15 september.



Innan potentiellt grumlande arbeten ska siltskärm eller motsvarande
avskärma vattendraget nedströms arbetena. Siltskärmen, eller motsvarande,
får tas bort först när grumlingen har upphört.



Åtgärderna får endast genomföras när det är låg vattenföring i vattendraget.



Ingen betong från den gamla bron får nå vattendraget.



All gjutning ska ske i torrhet och ingen färsk betong får nå vattendraget.



Bron eller vattenfåran får inte utgöra ett vandringshinder efter avslutat
arbete.



Vattenfåran nedströms arbetsområdet får inte torrläggas under arbetets
gång.



Innan arbete påbörjas ska en inventering av flodpärlmussla i brons närhet
genomföras. Arbetet ska genomföras av fisksakkunnig och resultatet ska
rapporteras till Länsstyrelsen.



Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband
med arbetet.



Arbetsområdet samt vattenfåran ska återställas till ursprungligt skick direkt
efter slutfört arbete.



Inga träd, förutom de som finns angivna i anmälan, får tas ner utan samråd
med Länsstyrelsen.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen
Västra Götaland
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Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för
oljeuppsamling. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner får inte
utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner
bör även drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor.



Ni ska i god tid innan arbetet påbörjas fastställa en plan med
Västkuststiftelsen kring hur tillgängligheten till reservatet kommer att
begränsas under byggtiden samt hur detta ska kommuniceras till
allmänheten. Ni ska också kontakta Ale kommun för att informera dem om
under vilka perioder som tillgången till naturreservaten kommer att vara
begränsad. Detta kan göras genom att mejla miljo@ale.se.



Ni får inte hindra besökare som färdas på annat sätt än i tyngre fordon från
att nå naturreservaten.



Området skall dokumenteras med foton, tagna innan och efter att planerade
arbeten genomförts, vilka ska skickas in till Länsstyrelsen direkt efter
genomförd åtgärd.

I övrigt får verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. Verksamhetens läge
framgår av kartan i bilaga 1.
Arbetet ska vara påbörjat inom två år från beslutsdatumet samt avslutat inom fem
år.

Viktig information
I det fall flodpärlmussla påträffas vid inventering behöver dispens för flytt av dessa
sökas hos Länsstyrelsen.
En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att ni har rådighet över
vattenområdet. Rådighet kan ni ha genom att äga vattenområdet, via servitut eller
genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar inte rådigheten i anmälan.
Meddela Länsstyrelsen när arbetet påbörjas genom att skicka ett meddelande till
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge ärendebeteckning 535-56821-2020.
Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön
bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och
kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.
Sökanden ansvarar för att samtliga entreprenörer som utför arbetet får ta del av och
följer detta beslut.
I anslutning till bron finns en utmarkerad ledningsrätt. För att säkerställa att inga
ledningar skadas i samband med arbetet kan en kontroll göras på exempelvis
ledningskollen.se innan påbörjat arbete.
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Beskrivning av ärendet
Röserna samfällighetsförening vill på fastigheten Färdsle 4:2 anlägga en ny bro för
att ersätta den befintliga. Befintlig bro är enligt anmälan i dåligt skick och åtgärden
är därför nödvändig. Samfällighetsföreningen har i tidigare ärende med
diarienummer 39061–2012 ansökt om anläggande av en rörbro på platsen.
Åtgärden förbjöds dock då ingreppet gav för stor påverkan på känsliga naturvärden
i vattendraget Slereboån. I nuvarande ärende kommer den befintliga bron istället att
ersättas med en bro av typen plattramsbro.
Anläggningen kommer att ske över Slereboån som håller bestånd av bland annat
lax, öring och flodpärlmussla. Knappt 600 meter nedströms bron ligger ett
Natura2000-område. Slereboån uppnår idag måttlig ekologisk status och uppnår ej
god kemisk status. Kommande mål i nästa förvaltningscykel föreslås vara god
ekologisk status och god ytvattenstatus till 2027.
Broarbetet kommer att påbörjas genom att tre trummor läggs ned under befintlig
bro. Varje trumma kommer att ha en diameter på 0,5 meter och en längd på 12
meter. Trummorna placeras på fiberduk och kringfylls med naturgrus för att sedan
täckas med fiberduk. Arbetet kommer ta cirka en dag vid installation och två dagar
för att plocka upp trummorna. Vid arbetet kan grumling förekomma och angivna
skyddsåtgärder vid grumlande arbeten är miljögardin.
Den gamla bron kommer sedan att plockas ner i hanterbara bitar medan
trumlösningen under bron hindrar att gammal betong kan nå vattendraget.
Grundläggning för den gamla bron kommer att ske bakom den gamla brons
grundläggning. All gjutning kommer att ske i tät form för att undvika spill till
vattendraget. Gjutning kommer att ske på berg på samma nivå som tidigare
brofästen. Ingen sprängning kommer att förekomma.
Skyddsåtgärder vid arbetet har angetts som arbete vid låga vattenflöden, skydd mot
vattnet vid risk för spill, miljögardin vid risk för grumlande arbete samt tät form för
att undvika läckage och spill vid gjutning.
Arbetet planerar att genomföras under våren 2021.
Under arbetet kommer en temporär bro att anläggas och i samband med detta
kommer två träd att tas ner öster om broläget. Trafiken på den temporära bron
kommer att begränsas till endast nödvändig trafik i form av boenden bortanför
bron. Detta innebär att möjligheten att nå Bergsjöns naturreservat samt
naturreservatet Slereboåns dalgång med bil kommer att begränsas.

Yttranden
I anmälan anges att samtliga fastighetsägare för Färdsle 4:2 har godkänt
vattenverksamheten. Anläggandet av bron kommer efter godkännande av
vattenverksamheten att tas upp på medlemsmöte med Rösernas
samfällighetsförening för godkännande.
Ale kommun fick möjlighet att yttra sig och inkom med ett yttrande den 17 februari
2021. Sökanden fick ta del av Ale kommuns yttrande men valde att inte besvara
det.
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Ale kommuns yttrande innefattar en oro för betongspill och som en följd en
påverkan på de många skyddsvärda arter som återfinns i Slereboån.
Försiktighetsmått för att undvika spill av både betong och petroleumprodukter
efterfrågas därför. I tillägg anses en begränsad arbetstid på grund av Slereboåns
höga fiskvärden vara lämpligt samt att allt arbete bör ske i samråd med
fisksakkunnig.
Avseende placeringen av den tillfälliga bron anser Ale kommun att vegetationen
ska bevaras i största möjliga mån och om träd fälls så ska dessa läggas som död
ved i närområdet eller i ån för att skapa nya skyddsmiljöer för lax och öring. Detta
ska göras i samråd med biologisk expertis. Enligt samhällsbyggnadsnämnden bör
också eventuella skyddsvärda träd inventeras innan nedläggande av tillfällig bro
och vid påträffande av sådana ska läget för den tillfälliga bron justeras.
I tillägg anser samhällsbyggnadsenheten att bilar som ska besöka de två
naturreservaten ska få använda den tillfälliga bron i första hand och i andra hand
ska arbetstiden begränsas så att inskränkningen blir så kort som möjligt. Utöver det
ska kontakt tas med västkuststiftelsen och kommunen för att kunna informera
presumtiva besökare om den minskade tillgången till naturreservaten.

Motivering
Med bakgrund av det som framkommit i ärendet anser Länsstyrelsen att det finns
anledning att föreskriva om särskilda försiktighetsmått.
Med hänsyn till öringens lekvandring i september - oktober, smoltutvandringen
med tyngdpunkt under april - maj och öringens föryngringsperiod oktober - april
får arbetet endast genomföras under perioden 15 juli-15 september.
Arbeten i ett vattenområde gör att det frigörs finkornigt material som orsakar
grumling. Grumling kan ha en negativ påverkan på växt- och djurlivet genom att
ljusklimatet förändras och att partiklar lägger sig på botten. För att minimera
spridningen av finkornigt material får arbetet inte ske vid höga vattenflöden.
För att inte riskera att finkornigt material och föroreningar sprids över ett större
område ska arbetsområdet vara omgärdat med siltskärm, eller motsvarande, vid
grumlande arbeten.
På grund av Slereboåns höga natur- och fiskvärden samt gällande
miljökvalitetsnormer bör allt spill till ån minimeras. Därför ska samtliga
arbetsfordon vara utrustade med absorberande material för uppsamling samt att all
gjutning ska ske i torrhet. Planerad arbetsmetod minskar risken för spill av betong
till ån men ställer fortsatt höga krav på entreprenören som kommer att genomföra
arbetet.
Körning med fordon på stranden kan orsaka skador. Därför är det viktigt att en
lämplig grävmaskin används och att arbetena utförs under en tid på året då marken
har hög bärighet. Arbetsområdet och vattenfåran ska återställas till ursprungligt
skick efter genomfört arbete. Naturgrus som används i samband med arbetet kan
lämnas förutsatt att det placeras ut med stöd av fiskesakkunnig. Sten med vassa
kanter får inte lämnas i eller i närheten av vattenområdet då det kan skada fiskar
och vattenlevande djur.
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Slereboån utgör del av ett markavvattningsföretag, Rösån RF 1935. Det bedöms
inte påverkas negativt av planerade åtgärder förutsatt att försiktighetsmåtten följs.
Länsstyrelsen skulle föredra att allmänheten fick fri tillgång till naturreservaten
under arbetstiden men då arbetstiden är begränsad och den tillfälliga bron anses
känslig så kan det accepteras att endast nödvändig trafik får passera den tillfälliga
bron. Det ska dock, tillsammans med Västkuststiftelsen, finnas en plan för hur
detta ska kommuniceras ut till allmänheten. Samfällighetsföreningen får inte heller
begränsa övrig tillgång till naturreservatet i det fall folk vill passera bron via till
exempel cykel eller gåendes.

Lagstiftning
Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om
vattenverksamheter förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått
som behövs.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Anders Eidborn med
vattenvårdshandläggare Josefin Dannerstedt som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Översikts- och detaljkarta från anmälan
2. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till:
Ale kommun, miljo@ale.se och marie.lindstrom@ale.se
Västkuststiftelsen, post@vastkuststiftelsen.se

Länsstyrelsen
Västra Götaland
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Bilaga 2
Beslut
Diarienummer
Sida
Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och
miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till
Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla




vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 56821-2020.
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Sektor samhällsbyggnad
Diarienummer: NAT.2020.1478
Beslut: DM § 54
Beslutsdatum: 2021-02-17
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Vattenavdelningen
Josefin Dannerstedt
403 40 GÖTEBORG
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Fastighet: FÄRDSLE 4:2, del av (skifte 3)
Yttrande över Rösernas Samfällighetsförenings anmälan om
vattenverksamhet – anläggning av ny bro över Slereboån vid
Röserna ca 5 km nordost om Skepplanda, Ale kommun
Länsstyrelsens diarienummer: 535-56821-2020
Avrinningsområde: 108 Göta älv

Bakgrund
Rösernas Samfällighetsförening med organisationsnummer 717908-4426, avser anlägga ny bro
över Slereboån på del av fastigheten Färdsle 4:2, skifte 3, vid Röserna, ca 5 km nordost om
Skepplanda, Ale kommun och har lämnat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen
Västra Götaland. Den befintliga betongbron med en fri bredd på 2,70 meter, är i mycket dåligt
skick och behöver bytas ut. Rösernas Samfällighetsförening avser att ersätta den med en ny
plattramsbro med bredden 4,0 meter bred och längden 5,0 meter. Den berörda fastigheten
Färdsle 4:2 är privatägd och ligger utanför detaljplanerat område. Markägare är Kjell Färdmar
och Roland Färdmar. Den befintliga bron har sannolikt inte prövats enligt tidigare miljölagstiftning.
Anmälan innehåller en kortfattad beskrivning av det planerade arbetet. Till anmälan har följande
bilagor bifogats:
- Översiktskarta
- Detaljkarta i skala 1:5 000 och 1:10 000
- Underlag för anmälan om vattenverksamhet
- Ritning med beskrivning av åtgärder
- Foton från platsen
- Lista fastighetsägare
- Lista berörda fastigheter och nyttjanderättshavare
- Medlemslista Rösernas Samfällighetsförening
- Yttrande från grannfastigheter och nyttjanderättshavare (ej bifogad till remissen)
- Protokoll från Rösernas Samfällighetsförenings årsstämma augusti 2020
- Sedimentprover – analysresultat (ej bifogad till remissen)
- Uppgifter om den planerade verksamhetens miljöpåverkan

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tidigare ärende
Rösernas Samfällighetsförening anmälde vattenverksamhet gällande ersättning av den befintliga
bron redan år 2012 (Länsstyrelsens dnr 535-39061-2012). Då avsåg man ersätta den befintliga
bron med en ny lågbyggd rörbro med bredden 3,52 meter och höjden 2,49 meter. Länsstyrelsen
förbjöd verksamheten i beslut 2015-02-13. Rösernas Samfällighetsförening överklagade beslutet
till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan 2015-04-17 (mål nr M 689-15).
Planerade åtgärder
Byggnads AB Olof Flink har på uppdrag av Rösernas Samfällighetsförening tagit fram underlag
till anmälan med beskrivning och bilder. Den befintliga bron kommer att rivas helt och ersättas
av en ny plattramsbro som ska vara 4,0 meter bred och 5,0 meter lång. Rivningen kommer att
genomföras genom att befintlig överbyggnad sågas till hanterbara delar och lyfts bort. Grundläggningen för den nya bron ska göras på berg och därefter ska formning, armering och gjutning
utföras.
Under arbetet kommer en tillfällig bro bestående av balkar med stockmattor att läggas ut öster
om den befintliga bron. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta nödvändig trafik, vilket
innebär att besökare inte kommer att kunna köra in till naturresevaten Slereboåns dalgång och
Bergsjön.
Rösernas Samfällighetsförening vill utföra arbetet under våren 2021 när flödet i Slereboån är
som lägst. Medelvattenföring är 0,32 liter/sekund. Enligt anmälan ska försiktighetsmått vidtas i
form av siltgardin för att förhindra grumling och täta formar för att undvika betongspill.
Naturvärden
Den aktuella delen av fastigheten Färdsle 4:2 ligger inom riksintressena för friluftslivet Risveden
och naturvården Risveden (NRO 14123), stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § miljöbalken
samt ett klass 3-objekt i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och
kulturvärden (21:5 Slereboåns dalgång). Slereboån ingår i ett klass 1-område som bedöms ha
unika naturvärden och stor betydelse för friluftslivet i Ale kommuns naturvårdsprogram (200
Slereboån). Området är också utpekat som ekologiskt särskilt känsligt enligt 3 kap 3 § miljöbalken. I Slereboån förekommer bland annat lax, havsöring, flodkräfta och flodpärlmussla. I
närområdet ligger Naturreservaten Slereboåns dalgång och Bergsjön. Vägen som går över
Slereboån utgör även tillfartsväg till naturreservaten.
Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera är en fridlyst och rödlistad art som ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram. Åtgärderna innebär bland annat att olämpliga rörbroar ska ersättas.
Flodpärlmusslan är skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen (SFS 2007: 845) och listas i
förordningens bilaga 1, samt i bilaga 5 Art- och Habitatdirektivet. I samband med inventering av
stormusslor i Ale kommun år 2002 (Thomas Johansson) konstaterades att det finns flodpärlmusslor i omedelbar närhet av bron som ska bytas ut, såväl uppströms som nedströms. Enligt
undersökning som Sportfiskarna utförde år 2016 på uppdrag av Länsstyrelsen finns musslorna
kvar (Rapport 2016:41).
Inventering av skyddsvärda träd i Ale kommun pågår, men det aktuella området har inte inventerats. Man behöver därför kontrollera om det finns skyddsvärda träd på platsen för den tillfälliga bron. Dessa träd ska i största möjliga mån bevaras.
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Markens beskaffenhet på platsen för bron är glacial finlera enligt SGU:s jordartskarta. Det finns
inga uppgifter hos Ale kommun om att geotekniska utredningar genomförts på platsen.
Det planerade arbetet omfattar mycket arbete med betong såväl vid rivning som vid anläggande
av den nya bron. Det innebär att det finns risk för negativ påverkan på Slereboån och dess
omgivning med spill av betong och betongdamm. Betong är kraftigt basisk (ca pH 12) och kan
medföra allvarliga skador på växt- och djurlivet.
Under det planerade arbetet kommer det inte att vara möjligt att besöka de båda naturreservaten
Slereboåns dalgång och Bergsjön då trafiken över reservbron kommer begränsas till de boende.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att detta inte är rimligt och att personbilar som ska besöka
reservaten ska tillåtas använda bron. I andra hand anser Samhällsbyggnadsnämnden att Samfällighetsföreningen behöver därför ta fram en plan tillsammans med Västkuststiftelsen, som
ansvarar för skötseln av naturreservaten, hur det ska kommuniceras till presumtiva besökare.
Miljöenheten Ale kommun ska också informeras i god tid om tidpunkten för arbetet för att få
möjlighet att lägga ut information på Ale kommuns hemsida. Information kan lämnas via e-post
till miljo@ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden synpunkter/överväganden
Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet, vilket görs i nedanstående
beslut.

Beslut
1.

I den berörda delen av Slereboån, i området uppströms och nedströms den befintliga betongbron, förekommer den fridlysta arten flodpärlmussla Margaritifera margaritifera. Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att det är mycket
viktigt man vidtar försiktighetsåtgärder vid rivning av den befintliga bron och
uppbyggnaden av den nya bron, så att området där musslan lever inte förstörs.

2.

Det planerade arbetet omfattar rivning och gjutning av betong, vilket innebär
risk för spridning av betong till vattendraget med omgivning. Betong är kraftigt
basisk (ca pH 12) och kan medföra allvarliga skador på växt- och djurlivet.
Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att krav på försiktighetsmått ska
ställas.

3.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att de försiktighetsåtgärder som krävs för att
undvika oavsiktliga spill av petroleumprodukter ska vidtas och att saneringsutrustning ska finnas till hands.

4.

I Slereboån förekommer bland annat lax, havsöring, flodkräfta och flodpärlmussla. Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att arbeten i och vid vatten ska
ske i samarbete med fiskeribiologisk expertis.

5.

Då Slereboån har betydande fiskeribiologiska värden anser Samhällsbyggnadsnämnden att arbeten som medför grumling eller annan störning i vatten endast
ska utföras under perioden 1 juli t o m 15 september och under alla tider
begränsas så långt som det är möjligt.
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6.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att placeringen av tillfällig bro ska anpassas
så att det är möjligt att bevara vegetationen i störts möjliga mån. I de fall detta
inte är möjligt ska vegetationen återetableras med i området naturligt förekommande arter. Om träd behöver fällas ska dessa läggas som död ved i närområdet
eller i vattendraget för att skapa skyddsmiljöer för bland annat lax och öring.
Biologisk expertis ska delta i utförandet.

7.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att man behöver kontrollera om det finns
skyddsvärda träd på platsen för den tillfälliga bron. Om så är fallet kan placeringen och anläggandet av bron behöva justeras. Dessa träd bör bevaras om det
inte är uppenbart omöjligt.

8.

Det planerade arbetet innebär en inskräkning för det rörliga friluftslivet då
besökare till de två naturreservaten Slereboåns dalgång och Bergsjön inte
kommer att kunna använda den tillfälliga bron. Samhällsbyggnadsnämnden
anser att detta inte är rimligt och att personbilar som ska besöka reservaten ska
tillåtas använda bron.
I andra hand anser Samhällsbyggnadsnämnden att arbetsperioden ska begränsas
så långt det är möjligt och att information om inskräkningen bör tas fram tillsammans med Västkuststiftelsen som ansvarar för skötseln av naturreservaten.
Miljöenheten Ale kommun ska också informeras i god tid om tidpunkten för
arbetet för att få möjlighet att lägga ut information på Ale kommuns hemsida.
Information kan lämnas via e-post till miljo@ale.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Marie Lindström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Kopia:

Akten
Josefin Dannerstedt, Länsstyrelsen Västra Götaland
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Organisation

Dokumentnamn

Projektnummer

Byggnads AB Olof Flink

Offert

Offert
Objekt: Tillfällig bro över Slereboån vid Röserna

Kund: Röserna vsf

Vår referens: Alexandra Franzén

Kunds referens: Kenny Eriksson

Datum: 2020-12-11

Offert giltig: 2021-02-28

Bakgrund och beskrivning:
Befintliga förhållanden
Efter kontakt från vägsamfälligheten utfördes en broinspektion på plats. Offert angående ny bro har
lämnats och då det finns ett behov av en tillfällig bro för att under brokonstruktion möjliggöra
fortsatt access för vägsamfällighetens boende på andra sidan bron.

Förutsättningar
Ansökan om vattenverksamhet kommer att utföras. Detta görs av beställaren. Vi hjälper till med
underlag för ansökan. Arbete med tillfällig bro anses inte vara vattenverksamhet, men kommer
nämnas i ansökan.
Efter platsbesök beslutas att bästa läge för den tillfälliga bron öster om den befintliga bron.
Vi kommer schakta för att komma i bra nivå för balkarna. Markduk kommer läggas under hela den
nya vägsträckan, på respektive sida om bron, följt av ca 200-300 mm förstärkningslager. Bron
kommer bestå av 6 st 12 m HEB 300 balkar som läggs över ån. Ovan balkarna kommer stockmattor
att läggas och träräcke monteras kommer skruvas fast på respektive sida om bron. Brons spännvidd
kommer vara ca 10 m.
Bron kommer inte kunna hantera mötande trafik, bredden kommer begränsas till ca 3,5m.
Bron är inte dimensionerad för allmän trafik.
Information om att bron endast får användas av fordon med tillstånd kommer sättas upp.
Vägsamfälligheten ansvarar för utfärdande av tillstånd.

Projektnamn

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)

Dokumentdatum

Bro över Slereboån vid Röserna

Alexandra Franzén, Byggnads AB Olof Flink 556165-5480

2020-12-11

Organisation

Dokumentnamn

Projektnummer

Byggnads AB Olof Flink

Offert

Pris
Beräknat fast pris är 110 000 SEK exkl moms. Priset är baserat på antaganden vid okulär besiktning
och i denna åtgärdsbeskrivning.

Det som ingår i budgetpriset är följande:
Platsbesök för undersökning, anbudsgivande
Underlag för ansökan om vattenverksamhet
Ev. nedtagning av träd enl. ök.
Byggnation av tillfällig balkbro med 6 HEB 300 balkar, stockmattor och grindar som räcke
Tillfällig väg som ansluter till befintlig för att kunna nyttja den tillfälliga bron
Hyra av material under byggnationstiden, inkl skylt ang. bron
Rivning och återställning av tillfällig bro med väganslutningar efter färdigställande av ny bro

Eventuella fördyrande omständigheter:
Förändring av läge
Väsentligen ändrade dimensioner på bron jämför med förslaget
Övriga förändrade förutsättningar som ej kan förutses i anbudsskedet

Avtal
Avtal enligt AB04.
Eventuella tillägg utförs efter överenskommelse antingen mot en fast ersättning eller till löpande
ersättning enligt bifogad á-prislista.
Faktura kommer skickas efter rivning av den tillfälliga bron. Betalning ska erläggas inom 30 dagar.
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À-prislista för tillägg (i SEK exkl. moms)

Yrkesarbetare

525:-/h

Servicebil

800:-/dag

Milersättning

4,5:-/km

Fakturor för material och ev. hyrd utrustning enl. redovisade fakturor med 10% påslag.

Alla poster faktureras med totalt 10% påslag för arbetsledning och entreprenörarvode.

ALE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KommnnfiiMmäktige

Sammantfädesdatum

Sida

1997-04-28

37 (47)

Kf $ 50
Ks $ 67
Au$A34

c

Dnr 70/97

Nya bestämmelser om bidrag till uiskilda vägar

Nuvarande regler om bidragsgivning vid upprustning av enskilda vägar antogs av kommunfullmäktige 1974-06-06, § 93. En revidering av dessa regler

c

har gjorts av kommualedningsstaben som i skrivelse 1997-03-19 till kom-

munstyrelsen föreslås att fullmäktige beslutar att upphäva tidigare bidragsbe-

stänunelser och anta de nu föreslagna bestämraelserna att gälla
fr o m 1997-07-01.

Enligt förslaget föreslås att bidrag till vägar betalas ut i form av bidrag till
större (över 100. 000 kronor) nybyggnationer och upprustningar av befintligt vägnät. Bidrag föreslås ej utgå till nyexploatering. Bidrag betalas ut med
högst 10% av kalkylerad kostnad.

Ansökan tillsammans med de handlingar som sökanden önskar åberopa ska

inlämnas till kommunstyrelsen som har att inhämta tekniska kontorets be-

dömning i varje enskilt fall. Beslut om bidrag sker i samband med antagande
av budget för kommande år. Om bidrag beviljas utbetalas detta efter det att
arbetet färdigställts. Driftsbidrag betalas ej ut.
Vad gäller borgen så föreslås att kommunal borgen kan beviljas i enstaka fall

till vägförening och vägsainfällighet, dock högst under fem år. Borgen avser
större ombyggnader, företrädesvis broar.
Ansökan ska inlämnas till kommunstyrelsen som har att inhämta tekniska
kontorets bedömning i varje enskilt fall. Det är kommunfallmäktige som beviljar borgan.
Föreslagna bestämmelser upphäver tidigare bestämmelser enligt kommunfullmäktiges beslut 1974-06-06, § 93.
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Dnr 70/97

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
KommunfuUmäktige beslutar

att bidrag på högst 10% av kalkylerad kostnad kan ges till större
(över 50. 000 kronor) nybyggnationer och upprustningar av
befintligt vägnät,

att med ovan angivna ändring anta föreliggande förslag till nya bestämmelser
om bidrag för enskilda vägar att gälla fr o m 1997-07-01, samt
att därmed upphäva tidigare bestämmelser enligt kommunfullmäktiges
beslut 1974-06-06, § 93.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.

KoaununfuUmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Exp: Tekniska nämnden
Hans Persson
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ÅLE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommuntedningsstaben

97-03-19

Dnr

Handläggare: Jan Åke Sandberg
tel 0303-33 02 78
,
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Kommunstyrelsen

Förslag till nya bestämmelser om bidrag tUl enskilda vägar

Bifogatföreliggerförslagtillbidragtillenskildavägar. Förslagetharupprättatsi samråd med tekniska
kontoret.

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige

att, med upphävande av tidigarebidragsbestämmelser enl § 93/1974, antaga föreslagna
bidragsbestämmelser att gälla fr o m 1997-07-01.
Alafors 1997-03-19

KOMMUNLEDNINGSTSTABEN

' ^
n Åke Sandberg

Förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda vägar.
Bidrag

Bidrag till vägar utgår i form av bidrag till större (över 100.000 kr) nybyggnationer och upprustningar
av befintligt vägnät. Bidrag utgår ej vid nyexploatering.
Bidrag utgår med högst 10 % av kalkylerad kostnad.
Ansökan åtföljt av de handlingar sökanden önskar åberopa inlämnas till kommunstyrelsen som har

att inhämta tekniska kontorets bedömning i varje enskilt fall.
Beslut om bidrag sker i samband med antagande av budget för kommande år.
M

Om bidrag beviljats utbetalas detta efter det att arbetet färdigställts.

Driftbidrag utgår ej

c

Borgen

Kommunal borgen kan beviljas i enstaka fall till vägförening och vägsamfällighet, dock högst under 5
år. Borgen avser större ombyggnader, företrädesvis broar.
Ansökan inlämnas till kommunstyrelsen som har att inhämta tekniska kontorets bedömning i varje
enskilt fall.

Borgen beviljas av kommunfullmäktige.

Föreslagna bestämmelser upphäver tidigare bestämmelser enl kommunfullmäktiges beslut § 93/1974.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 249

Dnr KS-SOU.2021.277

Ny styrmodell Ale kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta styrmodell
för Ale kommun.
Sammanfattning
Med anledningen av att ärendet bordlagts föregående sammanträde, har nu
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på samordnad styrmodell för
kommunen. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att de viljeinriktningar
kommunens förtroendevalda fattar beslut om får den efterfrågade styrningen av
verksamheten, att de mål som sätts upp nås och att det råder en god ekonomisk
hushållning.
En förutsättning för modellen är den tillitsbaserade ledningsfilosofin och
övergången från styrning och kontroll till styrning och koll.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut KS § 220, 2021-11-02
Tjänsteutlåtande, 2021-10-13
Förslag till styrmodell
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunikationsenheten
Avdelningschef Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

KS § 220

Dnr KS-SOU.2021.277

Ny styrmodell Ale kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet att anta en ny styrmodell för
Ale kommun.
Sammanfattning
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på samordnad styrmodell för
kommunen. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att de viljeinriktningar
kommunens förtroendevalda fattar beslut om får den efterfrågade styrningen av
verksamheten, att de mål som sätts upp nås och att det råder en god ekonomisk
hushållning.
En förutsättning för modellen är den tillitsbaserade ledningsfilosofin och
övergången från styrning och kontroll till styrning och koll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-13
Förslag till styrmodell
Yrkande
Monica Samuelsson (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Monica Samuelssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Monica Samuelssons (S) yrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunikationsenheten
Avdelningschef Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.277
Datum: 2021-10-13
Avdelningschef Daniela Ölmunger
Kommunstyrelsen

Ny styrmodell Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta styrmodell för Ale
kommun.
Sammanfattning
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på samordnad styrmodell för kommunen. Syftet
med styrmodellen är att säkerställa att de viljeinriktningar kommunens förtroendevalda fattar
beslut om får den efterfrågade styrningen av verksamheten, att de mål som sätts upp nås och
att det råder en god ekonomisk hushållning.
En förutsättning för modellen är den tillitsbaserade ledningsfilosofin och övergången från
styrning och kontroll till styrning och koll.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-13
Förslag till styrmodell

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Kommunikationsenheten
Avdelningschef Strategi och uppföljning
För kännedom:
Samtliga nämnder
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Ärendet
Syftet med styrmodellen är att säkerställa att de viljeinriktningar kommunens förtroendevalda
fattar beslut om också får den efterfrågade styrningen av verksamheten, men också att de mål
som sätts upp nås och att det råder en god ekonomisk hushållning. Styrmodellen för Ale
kommun utgår från Ale kommuns vision och värdegrund och bygger på den tillitsbaserade
modellen för styrning och ledning utifrån Tillitsdelegationens 7 prioriterade områden.
Tillitsbaserad styrning och ledning i Ale kommun handlar om att våga skapa relationer över
organisationsgränser för att kunna möta behov utifrån de förutsättningar som finns. För att
möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi från att samverkan och samarbete ger bättre
förutsättningar för värdeskapande.
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
Styrmodellen får ses i ett samband där nämndernas reglemente, kommunfullmäktiges budget,
kommunallag och förvaltningslag är styrande för uppdrag och inriktningar.
Remissyttrande
Förslaget till styrmodell har arbetats fram av sektor kommunstyrelsen genom kommunchef,
ekonomichef och avdelningen för strategi och uppföljning. Förslaget har diskuterats med
förvaltningsledningen vid två tillfällen samt vid ett tillfälle med beslutsstödsgruppen.
Beslutets genomförande
För att styrmodellen ska kunna bli en levande del av kommunens styrning och ledning
kommer en kommunikationsplan tas fram.
Förvaltningens bedömning
Samhället står inför snabba förändringar och ett utmanande demografiskt läge i Sveriges
kommuner. För att lyckas med välfärdsuppdraget behöver kommunens samlade förmåga och
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kompetens omhändertas. Förutsättningar att lyckas med att leverera välfärdstjänster när allt
färre ska försörja allt fler är beroende av en organisation där alla medarbetares kunskap tas
omhand. Förvaltningens bedömning är att det finns ett behov av en samlad styrmodell för att
på ett synligt och transparent vis sätta kommunens nämnder i relation till kommunfullmäktige
och konkretisera kommunfullmäktiges riktningskraft i kommunen. Utöver det bedömer
förvaltningen att det finns ett behov av att systematisera tillitsdialogerna och göra dem till en
integrerad del av kommunens styrning och ledning. Slutligen bedömer förvaltningen att ett
systematiserat analysunderlag för nämnderna ger bättre förutsättningar för effektivitet och
resultat.
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Inledning och syfte
Syftet med styrmodellen är att säkerställa att de viljeinriktningar kommunens förtroendevalda
fattar beslut om leder till den efterfrågade styrningen av verksamheten, att de mål som sätts upp
nås och att det råder en god ekonomisk hushållning.
Samhället står inför snabba förändringar och ett utmanande demografiskt läge i Sveriges
kommuner. För att lyckas med välfärdsuppdraget behöver kommunens samlade förmåga och
kompetens omhändertas. Förutsättningar att lyckas med att leverera välfärdstjänster när allt färre
ska försörja allt fler är beroende av en organisation där alla medarbetares kunskap tas omhand.
Styrmodellen för Ale kommun utgår från Ale kommuns vision och värdegrund.
En förutsättning för modellen är den tillitsbaserade ledningsfilosofin och en förflyttning från
styrning och kontroll till styrning och koll.
Styrmodellen visar och beskriver på en övergripande nivå hur kommunen styrs politiskt.
Utgångsläget är kommunfullmäktiges övergripande styrningsfunktion och att skapa utrymme för
denna i relation till nämnder och bolag.
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Tillitsbaserad styrning och ledning i Ale kommun
Den tillitsbaserade styrningen handlar om kultur snarare än en modell. I Ale kommun handlar den
om viljan och förmågan att ta vara på allas kunskap och kompetens och att sätta invånaren,
brukaren, den vi är till för, i centrum för välfärdstjänsterna. Tillitsbaserad styrning och ledning i
Ale kommun handlar om att våga skapa relationer över organisationsgränser för att kunna möta
behov utifrån de förutsättningar som finns. För att möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi
från att samverkan och samarbete ger bättre förutsättningar för värdeskapande.
Det tillitsbaserade ledarskapet och styrningen i kommunen utgår från Tillitsdelegationens sju
vägledande principer;
TILLIT Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva
förväntningar.
MEDBORGARFOKUS Sätt medborgaren och brukarens upplevelse samt kunskap i fokus och försök
förstå vad som värdesätts.
HELHETSSYN Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, det vill
säga medledarskap, och samverka över gränser.
HANDLINGSUTRYMME Delegera befogenheter och mandat, välkomna medbestämmande.
STÖD Säkerställ ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat professionellt, administrativt
och psykosocialt stöd i kärnverksamheten.
KUNSKAP Premiera kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik baserad på vetenskap
och beprövad erfarenhet.
ÖPPENHET Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och
respektera kritik.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter
förtroendevalda som medborgarna väljer i det allmänna valet. Valet sker vart fjärde år samtidigt
som valet till landsting och riksdag.
Budget
Budget är den ettåriga politiska planeringsprocessen i kommunen. I processen sätter
kommunfullmäktige inriktning och mål, fastställer budget samt följer upp resultat och ekonomi
genom delårs- samt årsbokslut. Inom ramen för denna process kan också fullmäktige uppdra åt
nämnderna att genomföra särskilda satsningar.
Reglemente och nämndens/bolagens uppdrag
Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas reglemente samt bolagens
bolagsordning/ägardirektiv, det vill säga, bland annat för vem och för vilka behov
nämnden/bolaget finns till.
Vision
Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision som visar i vilken riktning kommunen som
organisation ska åt. Kommunens vision är den framtida målbilden för samtliga nämnder och
bolag. Visionen fastställs på åtta år och löper således över mandatperioder.
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Värdegrund
Kommunfullmäktige fastställer kommunens värdegrund som visar på vilka grunder kommunens
anställda ska förstå sitt uppdrag. I värdegrunden definieras de värden kommunfullmäktige ser
som särskilt rådande för alla anställda att förhålla sig till. Värdegrunden fastställs på åtta år och
löper således över mandatperioder.
Riktningsmål
Vart fjärde år fastställer kommunfullmäktige kommunens riktningsmål. Dessa gäller för samtliga
nämnder och bolag. Riktningsmålen är mål som skär över hela organisationen och hör inte
hemma enbart i en nämnds eller bolags ansvarsområde eller reglemente. Riktningsmålen kan
spänna över flera år, men omprövas vart fjärde år i samband med att valet är genomfört och en ny
majoritet tillträtt. Riktningsmålen ska bidra i visionens och värdegrundens riktning och är ett
verktyg för att organisationen ska arbeta åt samma håll.
Omvärldsfaktorer/trender
Vart fjärde år fastställer kommunfullmäktige omvärldsfaktorer eller trender som samtliga
nämnder och bolag har att förhålla sig till i sin planering och uppföljning. Omvärldsfaktorerna
kan sättas med intentionen att hålla över en mandatperiod men aktualiseras alltid efter att en ny
majoritet tillträtt. Omvärldsfaktorerna som kommunfullmäktige fastställer ingår i nämndernas
och bolagens nulägesanalyser och är en del av de parametrar som nämnderna/bolagen förhåller
sig till och resonerar kring i sin uppföljning.

Nämnderna och bolagen
En nämnd eller bolagsstyrelse har sitt uppdrag från fullmäktige. Med uppdraget följer ett ansvar
för nämnden och ledamöterna i nämnden. Nämndernas uppdrag redovisas i reglemente och
bolagens uppdrag redovisas i ägardirektiv.
Nulägesbeskrivning
Nämnderna och bolagen genomför årligen sin nulägesanalys med utgångspunkt i fullmäktiges
riktningsmål, omvärldsfaktorer och nämndens/bolagens egna mål samt uppdrag. Utifrån dessa
underlag förs ett resonemang kring måluppfyllelse och utrymme för riktningsförändring. Syftet
med nulägesbeskrivningen är att systematisera ett analysunderlag för kommunens
förtroendevalda. Utifrån nämndernas arbete med nuläget definieras de möjliga förflyttningar
nämnden ser inom nämndens ansvarsområde. Nulägesbeskrivningen bygger på tre delar.
•
•
•

Verksamhetsbeskrivning
Omvärldsanalys
Nulägesanalys

Verksamhetsbeskrivningen är en konkretisering av verksamhetens uppdrag baserat på
reglemente, bolagsordning/ägardirektiv och lagstiftning.
Omvärldsanalys är en kommungemensam beskrivning som bygger på de globala megatrenderna
och nationella framtidsanalyserna avseende ekonomi, juridik mm från t.ex SKR och
Konjunkturinstitutet samt lokala trender och förutsättningar. Omvärldsanalysen visar hur Ale
kommuns verksamhet kommer eller kan komma att påverkas utifrån viktiga skeenden och
förändringar på de lokala, regionala, nationella och globala nivåerna.
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Nulägesanalyserna motiverar de av nämnden föreslagna nya målen för nästa period och ligger till
grund för nämndernas tillitsdialoger. Analysen kopplar ihop den tillitsbaserade styrningen och
ger dialogerna en tydlig och på förhand känd form och utgångspunkt samt stärker den
tillitsbaserade styrningens funktion i kommunen. Nulägesanalysernas struktur beskrivs mer
utförligt i bilaga ”mall för nulägesanalys”.
Omvärldsfaktorer/trender
Nämnderna och bolagen förhåller sig till de av fullmäktige fastställda omvärldsfaktorerna. I
nämndernas/bolagens årliga arbete med sina nulägesanalyser förs ett resonemang om hur man
förhåller sig till de definierade omvärldsfaktorerna, vilka risker samt möjligheter man ser och hur
man tar sig an dessa.
Riktningsmål
Nämnderna/bolagen förhåller sig till de övergripande riktningsmålen som fullmäktige fastställt
och återkopplar i nämndens/bolagets uppföljning hur man relaterar till dessa övergripande
målsättningar. Där riktningsmålen är möjliga att följa upp utifrån resultat eller framdrift, görs så,
där riktningsmålen mera anger en riktning, för nämnden eller bolaget ett resonemang om hur man
tagit sig an dem och vilka förutsättningar man ser.
Tillitsdialog inom/mellan nämnden/bolaget
Varje nämnd eller bolag genomför årligen tillitsdialoger utifrån nämndens/bolagets uppdrag,
resultat och planerade utvecklingsinsatser för framtiden. Formen samt innehållet för dessa
tillitsdialoger har nämnden/bolaget att definiera då det kan se olika ut för de olika
nämnderna/bolagen som har utrymme att utveckla dialogerna på det vis som bäst passar
förutsättningar och behov. Resultatet av dialogerna ska redovisas för kommunfullmäktige.
Tillitsdialog mellan sektorer
Tillitsdialoger mellan sektorer och mellan sektorer och bolag är en tillitsdialogform för
tjänstepersoner att i tidigt skede kunna fånga upp utmaningar eller möjligheter. Formen samt
innehållet för dessa tillitsdialoger har sektorn/bolaget att definiera. Resultatet av dialogerna ska
redovisas för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens tillitsdialoger
Kommunstyrelsen är kommunens nämnd med uppsiktsansvar. Tillitsdialogerna är ett sätt för
kommunstyrelsen att genomföra sitt uppsiktansvar enligt 6 kap 1 § KL. Utifrån nämndernas och
bolagens nulägesanalyser genomförs kommunstyrelsens tillitsdialoger. Dialogerna ger
förutsättningar för kommunstyrelsen att i dialog med nämnder och bolag förstå utmaningar och
möjligheter som finns samt i sitt beredande uppdrag för kommunfullmäktige föreslå justeringar
och förändra förutsättningar eller uppdrag för nämnden och bolaget. I tillitsdialogerna mellan
kommunstyrelsen och nämnden/bolaget motiverar bolagen/nämnden sin analys där förslag till
nya uppdrag eller justering av förutsättningar är en central del.
Omvärldsanalys
Omvärldsanalys är en kommungemensam beskrivning som bygger på de globala megatrenderna
och nationella framtidsanalyserna avseende ekonomi, juridik, organisation från bland annat SKR
och Konjunkturinstitutet samt lokala trender och förutsättningar. Omvärldsanalysen visar hur Ale
kommuns verksamhet kommer eller kan komma att påverkas utifrån viktiga skeenden och
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förändringar på de lokala, regionala, nationella och globala nivåerna. Till sin hjälp har bolagen
och nämnderna en årlig omvärldsdag som kommunstyrelsen ansvarar för att genomföra.
Omvärldsdagen utgår från kommunens riktningsmål och de av fullmäktige definierade
omvärldsfaktorerna för kommunkoncernen.
Verksamhetsstyrning
Varje chef har ansvar för sin verksamhetsstyrning och för de beslut som behöver fattas för att den
ska fungera. Chefen ansvarar för att planera, prioritera, initiera, genomföra och följa upp sin
verksamhet tillsammans med sina medarbetare. Detta görs så att verksamheten ska leverera det
som fullmäktige och nämnderna fastställt i sitt uppdrag till kommunen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 250

Dnr KS-SÄK.2021.531

Program för krisberedskap och civilt försvar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
program för krisberedskap och civilt försvar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen och övriga nämnder att implementera programmet.
Sammanfattning
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt
överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) styr arbetet med
krisberedskap och civilt försvar i kommunerna.
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap framgår det att
kommunen ska ta fram ett styrdokument som anger övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Ale kommuns
arbete med krisberedskap och civilt försvar motsvarar detta styrdokument.
Syftet med planen är att:
·

Fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap
och civilt försvar för perioden 2021-2023.

·

Beskriva hur kommunen avser att arbeta med uppgifterna i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

·

Bidra till ökad kunskap om vilka uppgifter som ingår i arbetet med
krisberedskap och civilt försvar.

Styrdokumentet för arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska bidra till
att utveckla och stärka kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Kommunens verksamheter ska vara robusta, säkerställa en god krisberedskap
och förmåga att hantera olyckor, samhällsstörningar, extraordinära händelser
och dess konsekvenser
Detta styrdokument ligger till grund för ledning och styrning av krisberedskap
och krigsberedskap i kommunen, dess bolag, stiftelser och förbund och gäller
för samtliga nämnder och styrelser i Ale kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Handlingskraft - Handlingsplan för att främja och utveckla en
sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025
Program för krisberedskap och civilt försvar
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Säkerhetssamordnare civilt försvar
Säkerhetschef
Författningssamling
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SÄK.2021.531
Datum: 2021-11-18
Säkerhetssamordnare Kenny Bytoft
Kommunstyrelsen

Program för krisberedskap och civilt försvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa program för
krisberedskap och civilt försvar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och övriga
nämnder att implementera programmet.
Sammanfattning
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) samt överenskommelser mellan Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) styr arbetet
med krisberedskap och civilt försvar i kommunerna.
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap framgår det att kommunen ska ta fram
ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap
under mandatperioden. Ale kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar motsvarar
detta styrdokument.
Syftet med planen är att:
•
•
•

Fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt
försvar för perioden 2021-2023.
Beskriva hur kommunen avser att arbeta med uppgifterna i Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap
Bidra till ökad kunskap om vilka uppgifter som ingår i arbetet med krisberedskap och
civilt försvar.

Styrdokumentet för arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska bidra till att utveckla och
stärka kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Kommunens verksamheter ska vara robusta, säkerställa en god krisberedskap och förmåga att
hantera olyckor, samhällsstörningar, extraordinära händelser och dess konsekvenser
Detta styrdokument ligger till grund för ledning och styrning av krisberedskap och
krigsberedskap i kommunen, dess bolag, stiftelser och förbund och gäller för samtliga
nämnder och styrelser i Ale kommun.
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Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Avdelningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Handlingskraft
Program för krisberedskap och civilt försvar
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Säkerhetssamordnare civilt försvar
Säkerhetschef
Författningssamling/Styrdokument
För kännedom:

Samtliga nämnder

Ärendet
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska
kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska ange kommunens inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden.
Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. Överenskommelse om
kommunernas arbete med civilt försvar är ett komplement till Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap.
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2021-2025 ska Sverige öka den samlade
förmågan i försvaret där det civila försvaret har en viktig del. Det civila försvaret syftar till att
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samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom
ramen för verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och
frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att:
•
•
•

Värna civilbefolkningen
Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom
totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. Prioriterade uppgifter för kommunerna under
perioden är:
•
•
•

Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Säkerhetsskydd
Krigsorganisation och krigsplacering

Ekonomisk bedömning
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar är förebyggande och förberedande åtgärder som
syftar till att minska sårbarheten i verksamheterna och öka förmågan att hantera
samhällsstörningar.
På kort sikt innehåller planen prioriterade åtgärder som innebär kostnader för nämnder och
bolagsstyrelser genom arbetsinsatser för analys, planering samt utbildning och övning. Vilka
förberedelser och åtgärder som behöver vidtas varierar beroende på risker och sårbarheter
samt omfattningen av samhällsviktig verksamhet i respektive nämnd och bolagsstyrelse.
Planen anger inga tillkommande uppgifter för nämnder och bolagsstyrelser utan strukturerar,
förtydligar och preciserar uppgifter i lag och överenskommelse.
Planen anger inriktning och prioriterade åtgärder för arbetet inom kommunen vilket bedöms
leda till ett kostnadseffektivt arbete med krisberedskap och civilt försvar.
På längre sikt kan analyser och planering leda fram till behov av investeringar. Exempel på
sådana åtgärder kan vara investeringar kopplade till ledningsplatser, IT-säkerhet, reservkraft,
trygghetspunkter, nödvatten, nöddrivmedel, ökad lagerhållning, kriskommunikation och
skyddsrum.
Ale kommun får utifrån överenskommelserna statlig ersättning för arbetet med krisberedskap.
Statens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera verksamhet som
är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som allvarligt kan påverka
kommunens verksamhet och ersättningen ska vara ett komplement till Ale kommuns egen
finansiering av arbete med krisberedskap och civilt försvar. I överenskommelsen om
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kommunernas krisberedskap anges att det är upp till kommunen själv att finansiera de
ytterligare förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga.
På kort sikt, den period som planen gäller för, bedöms den statliga ersättningen i huvudsak
vara oförändrad. Dock med osäkerheter kring statens ersättning till kommunerna för det
fortsatta arbetet med återuppbyggandet av det civila försvaret från 2022 och framåt.

Invånarperspektiv
De prioriterade åtgärderna i planen handlar i huvudsak om analys, planering samt utbildning
och övning och har ingen direkt inverkan på invårperspektivet.
Syftet med planering, analys, utbildning och övning är dock att begränsa de konsekvenser
som en inträffad händelse kan leda till. Ett av målen för samhällets krisberedskap är att värna
människors liv och hälsa samt att värna grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet
och mänskliga fri- och rättigheter när krissituationer inträffar. I de nationella målen för det
civila försvaret ingår bland annat att värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna.
Flera av planens prioriterade åtgärder kan begränsa konsekvenserna för människors liv och
hälsa samt grundläggande värden. Till exempel pandemiplanering, beredskapsplan och
förmåga till nödvattenförsörjning. Denna planering är särskilt viktig för att skydda liv och
hälsa i vissa åldersgrupper, till exempel barn, äldre och sjuka.
Genom att identifiera vad som är skyddsvärt i kommunens verksamheter och inom det
geografiska området skapar vi förutsättningar för att minska sårbarheten i verksamheterna och
öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Säkerhetsenhetens bedömning är att arbetet med
krisberedskap och civilt försvar på längre sikt har en positiv inverkan på invånarperspektivet.
Hållbarhetsperspektivet
De prioriterade åtgärderna i planen handlar i huvudsak om analys, planering samt utbildning
och övning och har ingen direkt inverkan på hållbarhetsperspektivet.
Syftet med planering, analys, utbildning och övning är dock att begränsa de konsekvenser
som en inträffad händelse kan leda till.
Ett av målen för samhällets krisberedskap är att hindra eller begränsa skador på egendom och
miljö när krissituationer inträffar. Bland planens prioriterade åtgärder är beredskapsplan för
oljesanering en åtgärd som bedöms ha en positiv inverkan på hållbarhetsperspektivet om en
sådan händelse skulle inträffa. En god beredskap med i förväg fastställda rutiner för
organisation, ansvar, och konkreta åtgärder ökar möjligheterna att begränsa konsekvenserna
på hållbarhetsperspektivet.
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Därigenom finns en koppling mellan denna plan och det miljö- och klimatstrategiska arbetet
inom kommunen och den positiva påverkan på kommunens hållbarhetsperspektivet som detta
arbete bedöms ha.
Genom att identifiera vad som är skyddsvärt i kommunens verksamheter och inom det
geografiska området skapar vi förutsättningar för att minska sårbarheten i verksamheterna och
öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Säkerhetsenhetens bedömning är att arbetet med
krisberedskap och civilt försvar på längre sikt har en positiv inverkan på
hållbarhetsperspektivet.

Lagstiftning och kommunala styrdokument
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH).
Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
Kommunallag (2017:725)
Remissyttrande
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej som tillämpligt i detta ärende.
Beslutets genomförande
Sektor kommunstyrelse kommer fortsätta arbetet med att stärka kommunens robusthet mot
samhällstörningar med anspråk på samhällsviktiga nödvändigheter. Vidare kommer
kunskapshöjande åtgärder vidtas för att skynda på kompetensförstärkning inom civil
beredskap för att sedan kunna utbilda och öva kommunens övriga aktörer inom ämnet.
Arbetet med civil beredskap är pågående och ambitionen är att följa de hänvisningar som
MSB och SKR har utlovat att presentera inför 2022.
Arbetet är dock kommunövergripande och full delaktighet i att skapa uthållighet i den civila
beredskapen kommer innebära arbetsinsatser från samtliga aktörer inom kommunen enligt
totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025.
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Förvaltningens bedömning
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar är förebyggande och förberedande åtgärder som
syftar till att minska sårbarheten i kommunens verksamheter och öka förmågan att hantera
samhällsstörningar. Planen tydliggör de krav som finns utifrån lag och överenskommelser och
hur kommunen avser att lösa tilldelade uppgifter. Arbetet gällande ökad förmåga i
totalförsvaret är kommunövergripande och engagemang krävs av alla inom kommunen.
Genom tydlig inriktning och prioritering i arbetet kommer Ale kommun att utveckla
förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar. Ale kommuns samlade resurser kan
skapa god robusthet om den används på rätt sätt och ha stor betydelse för att värna
kommunens skyddsvärden och nå målen för kommunens krisberedskap. Förstärkning i
kunskapsnivå kommer vara en viktig delför att komma framåt i arbetet med krisberedskap och
civilt försvar.
De risker som finns i kommunens verksamheter och inom det geografiska området samt den
omfattning av samhällsviktig verksamhet som bedrivs i kommunen ställer höga krav på
arbetet med krisberedskap och civilt försvar.
Kommunen ska ha förmåga att hantera olika typer av samhällsstörningar som till exempel
extrema väder, olyckor med farliga ämnen eller störningar i samhällsviktig verksamhet.
Ett försämrat säkerhetsläge i Europa påverkar också Sverige. I Försvarsberedningens rapport
Motståndskraft pekas västkusten med Göteborg ut som ett av de strategiskt viktiga områdena
för totalförsvaret vilket även berör Ale kommun som gränsar till Göteborg.
En del i inriktningen för de kommande åren handlar om att ta tillvara på erfarenheter och
lärdomar från coronapandemin. Detta är mycket angeläget för det fortsatta arbetet med
krisberedskap och civilt försvar.
Ale kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar kommer med stor sannolikhet att
behöva stärkas med en hög ambitionsnivå under de kommande åren när nationella
utredningar, lagar och regleringar ökar kraven inom området.
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Förlängd och justerad
överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar 2021
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) företräder staten avseende att
teckna överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om
kommunernas arbete med civilt försvar. MSB och SKR avser att förlänga och justera
rådande överenskommelse (SKR 18/01807, MSB 2018-05681) om uppgifter i lag
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och tillhörande förordning (2006:637). Överenskommelsen
mellan MSB och SKR förlängs och justeras att gälla till och med 31 december 2021.
Anledningen till att överenskommelsen förlängs är att den pågående pandemihanteringen
inneburit att prioriterade uppgifter i överenskommelsen inte har kunnat genomföras. Det
fortsatta förloppet av pandemin och dess hantering ska beaktas vid länsstyrelsens
uppföljning av kommunernas genomförande av denna överenskommelse. Ersättningen för
2021 är oförändrad.
Följande justeringar görs i överenskommelsen:
•

Avsnitt 2.2: Avseende Säkerhetsskydd ( bilaga 1) görs justeringar enligt nya
bestämmelser och pågående utveckling.

•

Avsnitt 2.3: ”krigsorganisation och krigsplacering” ersätts med ”krigsorganisation
och dess bemanning” genomgående i dokumentet. Bakgrunden är att många
kommuner som arbetat med krigsorganisation har konstaterat att arbetet med
krigsplacering är administrativt resurskrävande och ofta kräver en arbetsinsats som
inte motsvaras av den statliga ersättningens storlek. Vidare ger krigsplacering
baserad på allmän tjänsteplikt inte någon rättslig verkan mot den enskilde, utan
detta ska ses som en planeringsåtgärd. SKR och MSB har också noterat att ett
stort fokus lagts på uppgiften krigsplacering, och att fokus i detta skede bör läggas
på arbetet med planering av krigsorganisationen. I uppgiften kvarstår alltjämt att
påbörja planeringen av krigsorganisationens bemanning och det är viktigt att
säkerställa tillgången till nyckelpersonal, men det är upp till kommunen att bedöma
om man i detta skede vill krigsplacera sin personal.
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•

Sparande av ersättning: Ersättning från perioden 2018-2020 som inte förbrukats
får även användas under 2021. Sparad ersättning från perioden 2018-2020, samt
ersättning som betalas ut under 2021 och som inte har förbrukats vid utgången av
2021 får sparas till och med utgången av 2022. Om ersättning finns kvar vid
utgången av 2022 ska denna återbetalas till MSB.

•

Uppföljning: Uppgifterna om säkerhetsskydd ska inte följas upp av länsstyrelsen
inom ramen för uppföljning av LEH, då uppgifterna omfattas av tillsyn enligt
säkerhetsskyddslagen och utgör annan myndighets tillsynsansvar.

MSB publicera information på sin webbplats om arbetsläget och befintligt stöd:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-tillkommuner/uppgifter-och-stod-till-kommuner-enligt-overenskommelser/

Dan Eliasson
Generaldirektör
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

Staffan Isling
Verkställande direktör
Sveriges Kommuner och Regioner
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Bilaga.1. 2.2. Säkerhetsskydd
Regeringen skriver i propositionen 2020/21:30 Totalförsvarsvaret 2021-2025 följande:
”Säkerhetsskyddet är av grundläggande betydelse för vår förmåga att hantera
antagonistiska hot och för att minska sårbarheter på alla nivåer i samhället.
Regeringen instämmer med Säkerhetspolisen som i sin redovisning av underlag för
den fortsatta inriktningen av det civila försvaret påpekat att ett väl fungerande
säkerhetsskyddsarbete är grunden för hela totalförsvaret.”
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av ett utökat
och stärkt arbete med säkerhetsskydd i kommunerna. Säkerhetsskydd handlar om att skydda
de uppgifter och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.
Uppgifter enligt lag:
Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera frågor
som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska
kunna tillämpas i erforderlig omfattning. Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
ska alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ha en säkerhetsskyddschef, om det inte
är uppenbart obehövligt. Enligt denna överenskommelse ska samtliga kommuner ha en
säkerhetsskyddschef, då detta är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka
med länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.

•

Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs,
ändras eller förstörs.

•

Kommunen ska under 2021 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt
analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet.

Statliga myndigheters stöd:
- Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd.
- MSB ska ta fram ett stöd i praktiskt arbete med signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler
m.m.).
- Säkerhetspolisen genomför med stöd av Försvarshögskolan utbildningar avseende
säkerhetsskydd.
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- MSB med stöd av Försvarshögskolan tillhandahåller en grundläggande interaktiv
utbildning i säkerhetsskydd.
- MSB tillhandahåller en grundläggande interaktiv utbildning i hantering av
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

1 (13)
Diarienr

SKL 18/01807
MSB 2018-05681

Överenskommelse om
kommunernas arbete med
civilt försvar
2018-2020

2 (13)
Diarienr

SKL 18/01807
MSB 2018-05681

Innehållsförteckning
1. Överenskommelse .................................................................. 3
1.1 Målbild för perioden 2018 till 2020..........................................4
1.2 Ersättning............................................................................4
1.3 Myndigheternas stöd till kommunerna .....................................5
1.4 Kristidsverksamhet ...............................................................5
2. Prioriterade uppgifter ............................................................. 6
2.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar ..................................6
2.2 Säkerhetsskydd....................................................................7
2.3 Krigsorganisation och krigsplacering .......................................8
3. Övriga uppgifter ..................................................................... 9
3.1 Ledningsansvar ....................................................................9
3.2 Geografiskt områdesansvar ................................................. 10
3.3 Rapportering...................................................................... 11
Bilaga 1 – Ersättning ................................................................ 12
Bilaga 2 - Uppföljning ............................................................... 13

3 (13)
Diarienr

SKL 18/01807
MSB 2018-05681

1. Överenskommelse
Denna överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar ersättning och
uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med civilt försvar
under perioden 2018-2020. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall genomföras
under perioden 2018 fram till 31 december 2020.
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets robusthet och beredskap på lokal nivå. En god beredskapsutveckling
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna.
Uppgifterna utgår från:
•

lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

•

förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)

•

säkerhetskyddslagen
(1996:627)
säkerhetsskyddslagen (2018:585)

och

den

kommande

Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen.
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar är ett
komplement till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
diarienummer SKL 12/6159 och MSB 2012–5541.
Överenskommelsen utesluter inte arbete med andra åtgärder avseende
förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap (civilt försvar) enligt
LEH. Denna överenskommelse reglerar de förberedelser som kommunen ska
vidta inför höjd beredskap. Överenskommelsen reglerar inte förhållanden
mellan stat och kommun vid höjd beredskap. Detta förhållande regleras enligt
lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Denna överenskommelse gäller från och med undertecknat datum och tillsvidare
men kan justeras eller sägas upp, dock tidigast fr.o.m. 2021. Justering och
uppsägning kan även ske om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH
eller FEH. Vid uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i
samordning med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning.
Stockholm den 19 juni 2018

Stockholm den 19 juni 2018

MSB

SKL

Dan Eliasson

Vesna Jovic
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1.1 Målbild för perioden 2018 till 2020
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för
civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera
vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för
verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och
frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans
totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att:
•

Värna civilbefolkningen

•

Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

•

Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt
kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.
Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:
•

Kompetenshöjning gällande totalförsvar

•

Säkerhetsskydd

•

Krigsorganisation och krigsplacering

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 202012-31. Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av
personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31.
Statens förväntningar på kommunens arbete ska stå i paritet med den ersättning
som kommunen erhåller.

1.2 Ersättning
De ekonomiska medlen fördelas på ett sådant sätt att alla kommuner kan komma
igång med arbetet med beredskapsförberedelser. En del av de ekonomiska
medlen styrs till kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt
viktiga områden.
Kommunerna är placerade i två kategorier:
Kategori 1: Kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt
viktiga geografiska områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig
Kategori 2: Övriga kommuner
Kommuner i kategori 1, som erhåller en högre ersättning, ska hålla ett högre
tempo i arbetet med beredskapsförberedelser utifrån de prioriterade
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uppgifterna. Kommunerna i kategori 1 bör också under perioden kunna inleda
arbete med övriga uppgifter – d.v.s. ledningsansvar, geografiskt områdesansvar
och rapportering.
Den del av ersättningen som baseras på invånarantal ska för år 2018 till 2020
utgå från invånarantalet i respektive kommun den 31 december 2017.
Ersättningen betalas ut senast den 30 juni respektive år. Inför första
utbetalningen får kommunen reda på storleken på sin årliga ersättning.
Principer för beräkning av ersättning finns i bilaga 1. Bilaga 1 omfattas av
försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

1.3

Myndigheternas stöd till kommunerna

Enligt denna överenskommelse ska MSB och andra myndigheter stödja
kommunernas arbete med civilt försvar. Stödet ska kopplas direkt till de
åtgärder som beskrivs i överenskommelsen. Stödet till kommunerna kommer, i
samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och myndigheter, att utvecklas
under perioden. Kommunerna ska involveras och bidra i arbetet.
Beredskapsförberedelserna i kommunerna bör sedan genomföras i takt med att
stöd i form av bl.a. vägledningar och utbildningar finns på plats.
För de tre prioriterade uppgifterna lämnas följande inriktning för stödet:
(1) Kompetenshöjning gällande totalförsvar: De regionala
totalförsvarskonferenserna genomförs under 2018. Kartläggning av
lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för
kunskapsspridning beräknas vara klart i början av 2019. Kommunen kan
påbörja arbetet med uppgifterna under 2018 och genomföra dem 2019.
(2) Säkerhetsskydd: De regionala utbildningarna i säkerhetsskydd
genomförs under 2018. Vägledningarna väntas vara klara i början av
2019. Kommunerna kan påbörja uppgifterna under 2018 och genomföra
dem under 2019 och 2020.
(3) Krigsorganisation
och
krigsplacering:
Vägledning
och
planeringsförutsättningar ska vara klara från andra halvan av 2019.
Kommunerna kan påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och
under 2020.
MSB kommer på sin webbplats med start hösten 2018 att publicera arbetsläget i
utvecklingen av stöd, samt befintliga vägledningar m.m.

1.4 Kristidsverksamhet
Uppgifter enligt LEH 3 kap. 3 § avseende kristidsverksamhet finns inte med i
denna överenskommelse för perioden 2018-2020. Kristidsverksamheten
kommer att lyftas in i arbetet med civilt försvar när förutsättningarna för detta
finns på plats.
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2. Prioriterade uppgifter
Nedan följer en beskrivning av de för perioden 2018 till 2020 prioriterade
uppgifterna som kommunerna särskilt ska arbeta med avseende civilt försvar.

2.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande
kunskaper om de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap,
krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar.
Kommunens uppgift:
•

Nyckelpersoner1 i kommunens organisation ska under perioden genom
utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Statliga myndigheters stöd:

1

-

Länsstyrelsen bör genomföra regionala utbildningar och konferenser för
att höja kompetensen gällande totalförsvar.

-

MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare
ta fram ett koncept för systematisk kunskapsspridning om totalförsvaret
och planeringen inför höjd beredskap. I konceptet kan ingå seminarier,
webb-utbildningar, kurser samt utbildningsmaterial.

-

MSB ska göra en sammanställning och ta fram grundläggande
utbildning avseende det regelverk som gäller för kommuner inför och vid
höjd beredskap.

Med nyckelpersoner avses minst kommunstyrelsen och kommunledningen.
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2.2 Säkerhetsskydd
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av
ett utökat och stärkt arbete med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att
skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.
Uppgifter enligt lag:
Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera
frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (1996:627)
och den kommande säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser ska kunna
tillämpas i erforderlig omfattning.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.

•

Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att
kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges
säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.

•

Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens
verksamhet.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen bör stödja kommunens arbete med säkerhetsskydd.

-

MSB ska med stöd av Säkerhetspolisen ta fram en vägledning för
kommuners arbete med säkerhetsskyddsanalys.

-

MSB ska ta fram en vägledning i praktiskt arbete med säkerhetsskydd
och signalskydd (säkerhetsskåp, datorer, lokaler m.m.).

-

MSB ska genomföra regionala utbildningar avseende säkerhetsskydd.

-

MSB ska tillhandahålla en grundläggande interaktiv utbildning i
säkerhetsskydd.

Förtydliganden:
Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner ha en
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt denna
överenskommelse ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta
är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen
och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor.
Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Uppgifterna
i överenskommelsen är formulerade utifrån den terminologi som används i den
nya lagen.
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2.3 Krigsorganisation och krigsplacering
Uppgifter enligt lag:
Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap, 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 totalförsvaret.
Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna
upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla
uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med
information om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i
organisationen.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter
inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som
kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess
krigsorganisation och krigsplaceringar.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen
bör
genomföra
utbildning
i
metod
kring
beredskapsplanläggning och krigsplacering samt stödja kommunen i
planeringen.

-

MSB ska tillsammans med företrädare för länsstyrelserna och för
kommunerna ta fram en vägledning för krigsorganisation och
krigsplacering i kommun.

-

MSB ska tillsammans med Försvarsmakten och företrädare för
kommunerna ta fram övergripande planeringsförutsättningar för den
planering för det civila försvaret som kommunerna ska genomföra enligt
överenskommelsen.

Förtydligande:
Kommuner i kategori 1 ska delta i länsstyrelsens analysarbete avseende stöd till
Försvarsmakten vid höjd beredskap samt bör delta i arbetsgrupper anordnade
av MSB och Försvarsmakten.
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3. Övriga uppgifter
3.1 Ledningsansvar
Uppgifter enligt lag:
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under
höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.

•

Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i
övning anordnad av annan statlig myndighet.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen bör stödja kommunen bl.a. med övningar och
utbildningar för ledning av verksamhet under höjd beredskap.

-

Länsstyrelsen ges möjlighet att söka medel från anslag 2:4
Krisberedskap för kommunens förberedelser och deltagande i större
övningar (t.ex. TFÖ 2020) där extra ersättning till kommunen är
motiverad.

-

MSB ska utveckla sitt koncept för samverkan och ledning för höjd
beredskap/civilt försvar.

-

MSB ska ta fram färdiga övningar för att öva kommunstyrelsen att leda
verksamhet vid höjd beredskap enligt konceptet ”Öva enkelt”.

Förtydligande:
Rådgivning och vägledning angående ledningsplatser samt ekonomiskt bidrag
för tekniska åtgärder för ledningsplats ingår inte i överenskommelsen, utan
hanteras vid behov i en egen process hos MSB.
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3.2 Geografiskt områdesansvar
I det geografiska områdesansvaret finns en förberedande del som är nödvändig
för att såväl fredstida krishantering som den verksamhet som ska bedrivas under
höjd beredskap ska fungera. Många kommuner har ett samverkansorgan för
krisberedskap, som används för den förberedande delen av det geografiska
områdesansvaret.
Formerna för hur det geografiska områdesansvaret ska tillämpas inför och vid
höjd beredskap kommer att utvecklas under de kommande åren.
Uppgifter enligt lag:
Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär
att kommunstyrelsen under höjd beredskap ska 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.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen bör stödja kommunen i utvecklingen av geografiskt
områdesansvar inför och vid höjd beredskap.

-

MSB ska i samverkan med Försvarsmakten och kommunala företrädare
ta fram ett informationsmaterial som är anpassat till ovanstående
åtgärd.
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3.3 Rapportering
Uppgifter enligt lag:
Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den myndighet
som regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om beredskapsläget och
de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.
Kommunens uppgifter:
•

Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system
för informationsutbyte.

•

Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för
rapportering och för lägesbilder.

Statliga myndigheters stöd:
-

Länsstyrelsen och MSB ska utveckla och implementera en etablerad
lösning som omhändertar kraven såväl tekniskt, fysiskt som
administrativt för att kommunen ska kunna utbyta information som rör
Sveriges säkerhet med respektive länsstyrelse och inom länet med
kommuner och privata aktörer.

-

Länsstyrelsen och MSB ska återföra information från andra statliga
myndigheter till kommunerna i de frågor som har påverkan på
kommunernas beredskapsplanering.

Förtydligande:
Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för
informationsutbyte, under förutsättning att införandet inte medför några större
kostnader för kommunen.
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Bilaga 1 – Ersättning
Bilaga 1 omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2§ offentlighets- och
sekresslagen 2009:400).
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Bilaga 2 - Uppföljning
Uppföljningen ska ske gentemot de uppgifter som kommunerna har enligt LEH
och särskilt de prioriterade uppgifter som anges i denna överenskommelse.
Fokus i uppföljningen ska ligga på att kommunen har påbörjat uppgifter.
Uppföljning av kommunens arbete med civilt försvar ska samordnas med
uppföljning av Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i denna överenskommelse. Det
är möjligt att inom överenskommelsens period spara en större del av
ersättningen till kommande år i syfte att genomföra denna överenskommelses
uppgifter. Kommunen ska då ha en plan för hur ersättningen ska användas
kommande år. Däremot är det inte möjligt att spara denna periods ersättning
till efter perioden. I enlighet med de principer som gäller för när ersättningen
kan reduceras eller falla bort, kan MSB besluta om en lägre ersättning för en
kommun som inte har en plan för hur oförbrukade medel ska användas.
MSB kommer att ta fram och distribuera anvisningar för den ekonomiska
hanteringen i kommunerna i anslutning till överenskommelsen. MSB kommer
vidare komplettera befintlig processbeskrivning för uppföljning av
kommunernas krisberedskap med vad som gäller för arbetet med civilt försvar.
Principer för när ersättningen kan reduceras eller falla bort
Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktion av den ersättning som
kommunen får för utförandet av uppgifter enligt LEH ska ske i proportion till
hur stor del av arbetet som utförts.
Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen
för uppgifterna ska reduceras eller falla bort:
•

om en kommun inte påbörjat arbetet med de prioriterade uppgifterna i
denna överenskommelse

•

om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är
beskriven som ersättningsgill i lagen eller denna överenskommelse

•

om en kommun 12 månader efter periodens slut har oförbrukade medel
ska dessa återbetalas

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 §
LEH. För formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).
Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.
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1. Överenskommelse
Denna överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna.
Uppgifterna utgår från:
• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
• kommunallag (2017:725)
Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall
få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför
enligt 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som
regleras i LEH och denna överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett
komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.
Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan
MSB och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade
överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.
Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp,
dock tidigast från och med 2023. Justering och uppsägning kan dock ske innan
2023 om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH eller FEH. Vid
uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i samordning
med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning. Avsikten är att en
ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete med
både krisberedskap och civilt försvar.

Stockholm den 16 oktober 2018

Stockholm den 16 oktober 2018

MSB

SKL

Dan Eliasson

Vesna Jovic
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2. Utgångspunkter
Extraordinär händelse
Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §:
”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”
Krisberedskap omfattar mer än LEH
Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med
uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan
lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor,
förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med
krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare
förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen
ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt
skydd.
Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även
vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Statens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera
verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som
allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.
Civilt försvar
Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det
vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Arbetet med civilt försvar
regleras i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar som
avser perioden 2018-2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och
med 2023 ska reglera kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt
försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021-2022.
Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det
bedöms lämpligt.
Samhällsviktig verksamhet
Begreppet viktiga samhällsfunktioner har i denna överenskommelse ersatts
med samhällsviktig verksamhet vars innebörd definieras i MSBFS 2015:5 eller
annan författning som trätt i dess ställe.
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3. Villkor för användning av
ersättningen
Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får för
genomförandet av uppgifterna i LEH och denna överenskommelse:
• Finansierade aktiviteter och åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i
2 kap. i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalys, planering,
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.
• Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete.
Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med
ersättningen.
• De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära
händelser.
• Huvuddelen1 av ersättningen kan användas för personalkostnader. Det
gäller både grundbeloppet och verksamhetsersättningen. Personalkostnader
kan fokuseras till en eller ett fåtal medarbetare (till exempel
beredskapssamordnare), men de kan även fördelas till flera medarbetare i
olika förvaltningar som arbetar med uppgifterna i överenskommelsen.
• Den statliga ersättningen ska endast användas för att finansiera arbete med
krisberedskap. Om den statliga ersättningen används för att betala delar av
lönen för en medarbetare som även arbetar med andra frågor, till exempel
brottsförebyggande och internt skydd, är det viktigt att ersättningen endast
används för att bekosta den del av tjänsten som avser krisberedskap.
• Ersättningen ska inte användas för större investeringar. Ett exempel på
större investeringar är kommunala ledningsplatser. För ledningsplatser
finns särskild medfinansiering att söka.
• Ersättningen ska inte användas för finansiering av Rakelabonnemang, då
det genom överenskommelsen finns en subvention av abonnemangspriset.
• MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur
ersättningen får användas.

1 Undantaget är den del av VMA-ersättningen som ska användas för att betala
telematikabonnemang.
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4. Ersättning
Ersättningen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI).
Ersättningarna nedan anges i prisläge 2018 (januari 2018).
De fördelningsprinciper som baseras på invånarantal ska utgå från
invånarantalet den 1 november året före utbetalningsåret. Ersättningen betalas
ut av MSB senast den 30 juni respektive år efter fakturering från kommunen.
a) Grundbelopp
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet.
Stockholm

3 500 000 kr

Göteborg

2 000 000 kr

Malmö

1 500 000 kr

Övriga kommuner >80 000 innevånare

560 000 kr

Resterande kommuner

318 000 kr

b) Verksamhetsersättning
För genomförande av uppgifterna planering, risk- och sårbarhetsanalys,
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering utbetalas
17,25 kr per invånare. Hela denna ersättning får användas för lönekostnader.
c) Ersättning för utomhusvarning
Kommunen får en årlig ersättning som uppgår till 1 145 kr per ljudsändare i
respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och underhåll, samt
för att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.
d) Rakelsubvention
I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det gemensamma
radiokommunikationssystemet Rakel, och därmed öka förmågan till
samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer vid en
inträffad händelse, avsätts 27 mnkr per år för att subventionera kommunernas
abonnemangspriser för Rakel under perioden enligt nedan:
• grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år.
• telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning (VMA) via Rakel
fastställs till 625 kr per år.
Priset avser även kommunala bolag och kommunalförbund som bedriver
verksamhet inom de kriterier som anges i förordning (2003:396) om
elektronisk kommunikation.
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5. Uppgifter och stöd
Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till kommunerna.
Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter:
• risk- och sårbarhetsanalys
• planering
• geografiskt områdesansvar
• utbildning och övning
• rapportering

5.1 Generellt stöd
Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala
krisberedskapen utvecklas på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att staten
ger stöd till kommunernas arbete med krisberedskap. Utgångspunkten för
stödet är att det ska ges av den nivå och aktör som är bäst lämpad för uppgiften
och som kan göra det på det mest kostnadseffektiva sättet.
Nedan anges det generella stödet från MSB och länsstyrelserna till
kommunerna.
MSB ska
• leda ett nationellt forum i syfte att utveckla den kommunala beredskapen. I
detta forum kommer fokus vara att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas
för att utveckla kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.
• verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser,
bland annat avseende metodutveckling.
• beakta det kommunala perspektivet vid initiering av forskning och studier
inom krisberedskap.
• verka för att goda exempel i arbetet med krisberedskap sprids till
kommunerna, till exempel från utvecklingsprojekt som finansierats av MSB.
• etablera en löpande analysprocess för den information som staten hämtar in
från kommunerna avseende krisberedskap, som även inkluderar
återkoppling av relevant information till kommunerna. MSB ska även
utreda en självskattningsmodell för kommunernas krisberedskap.
• i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i
kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet.
• samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.
• utöva sitt särskilda ansvar för att stödja utvecklingen av den kommunala
räddningstjänstens krisberedskap.
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Länsstyrelsen
I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid
höjd beredskap framgår att länsstyrelsen ska vara sammanhållande för
krisberedskapen inom sitt geografiska område, samt före, under och efter en
kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som
behöver vidtas. De ska särskilt stödja de aktörer som är ansvariga för
krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalys,
utbildning och övning, samt följa upp kommunernas tillämpning av LEH.
Länsstyrelserna bör samordna sin metodutveckling avseende stöd till
kommunal krisberedskap, till exempel av metoder för skydd av samhällsviktig
verksamhet och samverkan och ledning.

5.2 Risk- och sårbarhetsanalys
Lagtext
• Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda
kommunala bolag och kommunalförbund.
• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att
hantera extraordinära händelser.
• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering,
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.

Förtydligande
• Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan, om kommunen
finner det lämpligt, samordnas och integreras med det riskanalysarbete
som sker i enlighet med annan lagstiftning, till exempel
säkerhetsskyddslagen och lagen om skydd mot olyckor.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.
• med utgångspunkt i nationella riskanalyser utveckla stödmaterial så att
information om de risker som MSB har analyserat kan användas i
kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
• ta fram vägledning för utvärdering av kommunens hantering av inträffade
händelser.
Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Det
inbegriper såväl hur analyserna genomförs som hur resultatet tas om hand i
planering av åtgärder för att uppnå bästa effekt.
• samråda med kommunerna om vad som ska betraktas som regionala
respektive lokala risker. Länsstyrelsen bör vid behov involvera kommunerna
i processen med att analysera och åtgärda de regionala riskerna.

5.3 Planering
Lagtext
• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser (2 kap. 1 § LEH).
• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag).
• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska
leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också
fastställa kommundirektörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och
innehålla:
o

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

o

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

o

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska
områdesansvar.

o

vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

9 (16)

Diarienr
MSB 2018-09779
SKL 18/03101

• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden.
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.
• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser.
Planen ska innehålla:
o

hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.

o

hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.

o

vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och
ledning som disponeras vid extraordinära händelser.

• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan.

Förtydliganden
• Styrdokumentet:
o ska beslutas av kommunfullmäktige.
o

kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till
exempel skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt
informations- och cybersäkerhet.

o

får utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i
kommunens struktur för styrdokument.

• Reglementet för krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige.
• Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst
kommundirektören.
• Utbildnings- och övningsplanen ska beslutas av lägst kommundirektören.
• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för
hantering av extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen
ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens
första år.
• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ta ställning till
vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med
krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och
kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen.
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• Exempel på planering som kommunen bör ta fram eller uppdatera under
mandatperioden kan gälla:
o

planering för personella och materiella resurser som kommunen
behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel
resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser,
samt planering för att ta emot förstärkningsresurser).

o

planering för specifika funktioner (till exempel krisstöd).

o

planering för specifika händelser (till exempel värmebölja,
skogsbrand eller oljeutsläpp).

o

kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter.

Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• i samarbete med SKL ta fram metodstöd om:

•

•

o

styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

o

utbildnings- och övningsplan.

ta fram metodstöd om:
o

behovsanalys för förstärkningsresurser.

o

mottagande av förstärkningsresurser.

uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering.

Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna med planeringen för att kunna upprätthålla
samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar (identifiering, analys
och skydd).
• stödja kommunerna i att ta fram en flerårig utbildnings- och övningsplan.
• tillsammans med kommunerna se över behovet av frivilligresurser inom
länet.
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5.4 Geografiskt områdesansvar
Lagtext
• Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära
händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH):
1.

olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas och
3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser.
• Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka
för samordning av olika aktörers åtgärder.
• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband
med en extraordinär händelse.
• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas.
• Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.
• Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att
ljudsändare underhålls.

Förtydliganden
• En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av företrädare för
offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser som möts för att
åstadkomma gemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar.
Kommunen ansvarar för att erbjuda en mötesplats och att driva arbetet
kopplat till ISF framåt. Här ingår till exempel att sammankalla, leda och
dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder.
• Kommunen kan samverka med andra kommuner om att stå värd för en
inriktnings- och samordningsfunktion.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de
viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med
kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.
• ta fram en vägledning för inriktnings- och samordningsfunktion på lokal
nivå.
•

ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till
allmänheten vid extraordinär händelse.

•

ta fram en vägledning för att skapa samlad lägesbild.

Länsstyrelsen bör
• stödja kommunerna i utvecklingen av det geografiska områdesansvaret på
lokal nivå. Länsstyrelsen bör även bidra till en tydligare ansvarsfördelning
och tolkning av de geografiska områdesansvaren på lokal och regional nivå.
• stödja kommunerna i implementering av Gemensamma grunder för
samverkan och ledning.

5.5 Utbildning och övning
Lagtext
• Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade.
• Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning
ska övas minst en gång per mandatperiod.
• Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering,
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller
nationell nivå som avser fredstida kriser.

Förtydliganden
• Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med
risk- och sårbarhetsanalys.
• Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra
aktörer.
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Statliga myndigheters stöd
MSB ska
• stödja andra centrala myndigheters framtagning av sektorsvisa övningar för
regional och lokal nivå enligt konceptet Öva enkelt.
• i samråd med kommunala företrädare och länsstyrelser se över sitt
utbildningsutbud gentemot kommunal krisberedskap. Utbildningsutbudet
ska presenteras på ett samlat sätt.
• stödja kommunernas egen utbildningsverksamhet genom att ta fram
utbildningsmaterial inom prioriterade områden.
Länsstyrelsen bör
• stödja kommunernas utbildnings- och övningsverksamhet, exempelvis
genom att bedriva nätverk för utbildnings- och övningsansvariga.
• ta fram länets fleråriga övningsplan i samråd med länets kommuner.
• samla nya krisledningsnämnder och kommunstyrelser för att informera om
deras ansvar vid extraordinära händelser, respektive vid höjd beredskap.

5.6 Rapportering
Lagtext
• Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH).
• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om
vidtagna och planerade åtgärder (2 kap. 9 § LEH).

Kommunens uppgifter
• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
(till exempel WIS och Rakel).
• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget
i kommunen vid en extraordinär händelse.

Statliga myndigheters stöd
Länsstyrelsen bör
• ta fram metodstöd för kommunernas rapportering till länsstyrelsen.
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6. Riktlinjer för redovisning och
uppföljning
6.1 Redovisning
Ersättningen under perioden delas upp och utbetalas årsvis till kommunen.
Ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna överenskommelse.
Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts
under föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och
verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda aktiviteter. I kommunens
redovisning matchas intäkten under perioden med kostnader som uppstått
som en följd av överenskommelsen.
MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur
ersättningen får användas och hur redovisningen ska ske.

6.2 Uppföljning
MSB
Enligt FEH har MSB ansvar för att bestämma och betala ut ersättning till
kommunerna inom ramen för vad regeringen årligen beslutar, samt på förslag
från länsstyrelsen besluta att ersättningen ska reduceras eller falla bort.
MSB ska verka för att länsstyrelsernas uppföljning gentemot kommunerna
samordnas. MSB kommer i samarbete med länsstyrelserna och SKL ta fram en
metod för uppföljning av överenskommelsen. Vidare kommer MSB att följa
upp länsstyrelsernas stöd och uppföljning gentemot kommunerna.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av LEH och denna
överenskommelse. Länsstyrelsen kan enligt FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte fullgjort
sina uppgifter.

6.3 Hantering av sparande från föregående år
Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna
överenskommelse. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att
genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så
länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. Om hela
ersättningen inte har använts under året ska kommunen i den årliga
uppföljningen motivera varför, samt redogöra för hur kommunen planerar att
använda oförbrukade medel kommande år.
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6.4 Principer för när ersättningen kan
reduceras eller falla bort
Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.
Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktionen av kommunens ersättning
ska stå i proportion till hur stor del av arbetet som utförts.
Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen
ska reduceras eller falla bort:
• om en kommun inte fullgör sina uppgifter kan en del av ersättningen
reduceras eller falla bort,
• om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är beskriven
som ersättningsgill i LEH eller denna överenskommelse kan en del av
ersättningen reduceras samt
• om kommunens
o

sammanlagda sparande av ersättningen överstiger 10 procent av den
årliga ersättningen

o

och utgör mer än 200 000 kr

o

och kommunen inte har en plan för hur sparandet ska användas
under kommande år, så kan delar av ersättningen reduceras.

MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 §
LEH. Formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900).
Om en kommun 12 månader efter mandatperiodens sista år har oförbrukade
medel ska dessa återbetalas till MSB.

16 (16)

'{!'{~

l!J FÖRSVARSMAKTEN

Datum

Beteckning

"j

2021-08-27

FM202 1-l 7683:2
MSB2020-l6261-3

Myndigheten för
somhöllsskydd
och beredskap

Sida 1 (32)
•

Detta huvuddokument innehåller
ingen sekretessbelagd uppgift

Handlingskraft
Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande
planering för totalförsvaret 2021-2025
(1 bilaga, begränsat hemlig)

(JMA)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten

lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se

107 85 Stockholm

www.forsvarsmakten.se

,fo

Il FÖRSVARSMAKTEN

Datum

Beteckning

2021-08-27

FM202 l-l 7683 :2 Sida 2 (32)
MSB2020- l 626 l-3

Myndigheten för
samhöllsskydd
och beredskap

-

Förord
I samband med totalförsvarsbeslutet i december 2020 fick våra myndigheter Försvarsmakten och MSB - i uppdrag av regeringen att i samverkan med
bevakningsansvariga myndigheter främja och utveckla en sammanhängande
planering för totalförsvaret 2021 - 2025. Det är ett viktigt uppdrag där vi tillsammans med er alla - ska öka den samlade förmågan i försvaret av Sverige.
För att åstadkomma en sammanhängande totalförsvarsplanering har vi tagit fram
en handlingsplan där vi introducerar en årlig process som syftar till att samordna
planeringen mellan det civila och det militära försvaret så att beroenden kan
identifieras och särskilda satsningar lyftas fram till regeringen. Vi kommer att
implementera denna process fullt ut under 2022 men vi påbörjar arbetet redan i år
i samband med att många av er inkommer med underlag och bedömningar till oss
den I oktober. För det civila försvaret kommer MSB att komplettera
handlingsplanen med utförligare beskrivning av processen för civil planering och
uppföljning.
För att åstadkomma en sammanhängande planering för totalförsvaret är det även
viktigt att vi utgår från samma antaganden. Utifrån regeringens inriktning har vi
därför tagit fram planeringsantaganden som utgångspunkt för vår gemensamma
planering. För att kunna prioritera vårt arbete innehåller handlingsplanen
dessutom sex fokusområden som initialt bedöms som särskilt viktiga för att öka
den samlade förmågan och krigsavhållande effekten i totalförsvaret.
Det är mycket som kommer att hända de kommande åren som kommer att få stor
påverkan på den fortsatta utvecklingen inom totalförsvaret. Nya myndigheter
kommer att inrättas, statliga utredningar kommer att tillsättas och beslut kommer
att fattas utifrån de utredningar som redan har redovisat sina uppdrag. Förmågan
inom det civila respektive militära försvaret kommer successivt att öka och vi
kommer att få ett allt starkare totalförsvar.
Många av dessa arbeten kommer att ta lång tid, men vi ska ta initiativ där vi kan
redan nu. Vi har alla ett ansvar och vi måste arbeta i flera tidsperspektiv
samtidigt. Vi måste dels vidta de åtgärder som krävs för att få effekt på längre
sikt, dels vidta åtgärder för att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret
här och nu. Nu ska vi visa handlingskraft - och det gör vi tillsammans.
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1.

Inledning

Riksdagen beslutade i december 2020 om regeringens proposition om
totalförsvaret för perioden 2021-2025 inklusive ett övergripande mål för
totalförsvaret. 1 Målet innebär att totalförsvaret ska ha förmåga att försvara
Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och
handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och
tillsammans med andra, inom och utom landet.
Beslutet har föranletts av att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och
i Europa över tid har försämrats. Sveriges närområde präglas i ökad utsträckning
av en större närvaro av militära styrkor och ökad militär aktivitet. Ett väpnat
angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Militära maktmedel eller hot om sådana
kan komma att användas mot Sverige.

1.1.

Totalförsvar

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 2 För att
höja Sveriges försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är
antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är
totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvar består av militär
verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila och
militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. Med civilt försvar avses den civila
verksamhet som myndigheter, kommuner, regioner, enskilda, företag, frivilliga
försvarsorganisationer och det civila samhället med flera vidtar för att förbereda
Sverige för krig. Med militärt försvar avses den verksamhet som bedrivs av
Försvarsmakten med stöd av försvarsmyndigheter, delar av de frivilliga
försvarsorganisationerna samt delar av försvarsindustrin och övriga relevanta
delar av näringslivet, för att kunna verka krigsavhållande och förbereda Sverige
för krig. Även verksamhet som bedrivs genom deltagande i bi- och multilaterala
samarbeten stärker totalförsvaret och verksamheten inom det militära försvaret
ska därför kunna bedrivas enskilt och tillsammans med internationella
samarbetspartners. I fredstid utgörs totalförsvarets verksamhet av
beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder, inklusive
säkerhetsskyddsåtgärder3 . Under höjd beredskap och då ytterst krig utgörs
verksamheten av nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målen för civilt
respektive militärt försvar, se figur 1.

1

Prop. 2020/21 :30, bet. 2020/21 :FöU4, rskr. 2020/21:136.
Enligt lagen ( 1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
3
En stor del av totalförsvarets verksamhet är att betrakta som säkerhetskänslig inom ramen för
säkerhetsskyddslagstiftningen. Relevanta säkerhetsskyddsåtgärder behöver förberedas och finnas
på plats redan i fredstid för att de ska få effekt i höjd beredskap.
2

{lfi

Il FÖRSVARSMAKTEN

Myndiij,eten för
samhällsskydd

Datum

Beteckning

2021-08-27

FM2021 -17683:2 Sida 5 (32)
MSB2020-l 6261-3

och beredskap

-
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Målet för det militära försvaret
ska vara att ha förmåga att:
l.

försvara Sverige mot väpnat
angrepp,

2. hövda Sveriges territoriella
integritet samt värna suveröna
röttigheter och nationella
Intressen I Sverige och utanför
svenskt territorium I enlighet
med lntemationell rött,
3.

frömja vår sökerhet samt
förebygga och hantera
konflikter och krig genom att I
fredstid genomföra
operationer på vårt eget
territorium och i närområdet
samt delta i lntematlonella
fredsfrämjande Insatser. och

4. skydda samhället och dess
funktionalitet genom att med
befintlig förmåga och resurser
bistå övriga samhället såväl i
fred som vid höjd beredskap.
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Målet för det civila försvaret ska
vara att ha förmåga att:
l.

värna civilbefolkningen.

2.

sökarställa de viktigaste
samhöllsfunktlonema,

3. upprätthålla en nödvändig
försörjning,
4. bidra till det milltöra försvarets
förmåga vid väpnat angrepp
eller krig I vår omvärld,
5.

upprätthålla samhällets
motståndskraft mot externa
påtryckningar och bidra till att
stärka försvarsviljan.

6.

bidra !fil att stärka samhöllets
förmåga att förebygga och
hantera svåra påfrestningar
på samhöllet I fred, och

7. med tlllgöngliga resurser bidra
tlll förmågan att delta I
lntematlonello fredsfrömjande
och humanitära Insatser.

Figur I. Målen för civilt respektive militärtförsvar samt det övergripande målet för
totalförsvaret.

Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat
angrepp mot Sverige, inbegripet krigshandlingar på svenskt territorium. I
händelse av krigsfara eller krig kommer totalförsvarets ansträngningar
inledningsvis att kraftsamlas till det militära försvaret, samtidigt som de viktigaste
samhällsfunktionerna behöver säkerställas och civilbefolkningen skyddas.
Totalförsvaret ska vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka,
sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller från försök att
anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium. Ett starkt
totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande.
De resurser som utvecklas inom totalförsvaret för att möta det väpnade angreppet
ska även kunna användas för att stärka samhällets förmåga att förebygga och
hantera svåra påfrestningar i fredstid. Vid nyttjande av resurser i fredstid behöver
det säkerställas att resurser för planerad verksamhet i höjd beredskap och väpnat
angrepp förblir tillgängliga. Under höjd beredskap kommer även resurser att
behöva prioriteras mellan det militära försvaret, säkerställande av de viktigaste
samhällsfunktionerna och skyddet av civilbefolkningen.
Bred folkförankring bidrar till ökad försvarsvilja, därför är kunskap och medvetenhet en
viktig del i försvaret av Sverige. Totalförsvarets aktörer behöver därför verka för ökad
kunskap och förståelse hos allmänheten kring vikten av ett starkt totalförsvar. Försvaret av
Sverige ska vara angeläget och intressant för allmänheten.
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För att säkerställa en samlad förmåga i totalförsvaret är det viktigt att arbetet med
en sammanhängande totalförsvarsplanering genomförs på nationell, regional och
lokal nivå av både offentliga aktörer och näringslivet. Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har centrala uppgifter för
att åstadkomma den sammanhängande totalförsvarsplaneringen. MSB har i
uppgift att utveckla, stödja och samordna arbetet med civilt försvar och
krisberedskap. MSB avser därför att samordna åtgärder som vidtas inom civilt
försvar och krisberedskap så att effekterna blir ömsesidigt förstärkande. Civilt
försvar och krisberedskap samordnas och inordnas under termen civil beredskap.

1.2.

Regeringsuppdraget

Försvarsmakten och MSB fick den 17 december 2020 i uppdrag av regeringen att
i samverkan med bevakningsansvariga myndigheter främja och utveckla en
sammanhängande planering för totalförsvaret för 2021-2025.4 Försvarsmakten
och MSB ska fortsatt stödja och verka för att bevakningsansvariga myndigheter,
kommuner och regioner stärker sin förmåga att hantera höjd beredskap och krig.
Regeringsuppdraget innehåller tre delar som innebär att Försvarsmakten och
MSB ska redovisa
1. de planeringsantaganden för totalförsvaret som tas fram för de
bevakningsansvariga myndigheterna,
2. hur Försvarsmakten och MSB avser att främja och utveckla en
sammanhängande planering för totalförsvaret under
försvarsbeslutsperioden och
3. en samlad bedömning av förmågan inom totalförsvaret, utifrån målet för
totalförsvaret.
Denna handlingsplan utgör ett centralt underlag för totalförsvarets aktörer och
utgör även redovisning av del I och 2 i regeringsuppdraget som ska lämnas till
Regeringskansliet senast den I september 2021. Den tredje delen av uppdraget
ska slutredovisas den I maj 2024 med en delredovisning den I maj 2023.
Regeringen har även beslutat att MSB årligen ska genomföra en samlad
bedömning av förmågan inom civilt försvar. 5 De bevakningsansvariga
myndigheterna har i sin tur fått i uppgift att årligen bedöma sin förmåga utifrån
målet för civilt försvar. 6 Därutöver har Försvarsmakten bland annat fått i uppgift
att dela relevanta delar av försvarsplaneringen samt uttrycka sitt behov av stöd
från civila aktörer. 7
4

Inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret, regeringsbeslut 29, 2020-12-17,
Fö2016/00864, Fö2017/00850, Fö2019/01291 (delvis), Fö2020/01269 (delvis).
5 Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att göra en samlad bedömning av
förmågan inom det civila försvaret, regeringsbeslut II: I 5, 2020-12-17, Ju2020/04658 (delvis).
6
Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025, regeringsbeslut
Il: 14, 2020- 12- 17, Ju2020/0465 8 (delvis).
7 Försvarsmaktens operativa förmåga och försvarsplanering 2021-2025, 2020-12-1 7 (Fö nr 4).
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Under föregående försvarsbeslutsperiod lades stort fokus på att återuppta
planeringen för civilt försvar, att öka kunskaperna om totalförsvaret, samt att
planera och genomföra ett antal gemensamma aktiviteter. Under innevarande
försvarsbeslutsperiod har regeringen ytterligare betonat vikten av en
sammanhängande totalförsvarsplanering - som ska genomföras på nationell,
regional och lokal nivå av såväl offentliga som privata aktörer - för att öka den
samlade förmågan i totalförsvaret. Från och med 2021 ska dessutom förmågan
inom både militärt och civilt försvar årligen följas upp. Detta skapar nya
möjligheter att gemensamt samordna viktiga totalförsvarsfrågor och identifiera
särskilda satsningar som behöver göras för att öka den samlade förmågan i
totalförsvaret. De särskilda satsningarna och myndigheternas egna slutsatser
omsätts i planer och budgetunderlag inom ramen för myndigheternas ordinarie
processer. Därutöver kommer Försvarsmakten och MSB att lämna
rekommendationer till regeringen om vilka särskilda satsningar och prioriteringar
som behöver göras inom totalförsvaret.

1.3.

Syfte

Syftet med denna handlingsplan är att redovisa hur Försvarsmakten och MSB
avser att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret
under innevarande försvarsbeslutsperiod, för att öka förmågan och på sikt nå
riksdagens och regeringens övergripande mål för totalförsvaret.
Denna handlingsplan utgör således en del av Försvarsmaktens och MSB:s stöd för
totalförsvarets aktörer i syfte att uppnå en sammanhängande
totalförsvarsplanering under försvarsbeslutsperioden 2021-2025.

1.4.

Fokus för handlingsplanen

Handlingsplanen innehåller några av de verktyg som behövs för att uppnå en
sammanhängande planering. Följande verktyg utgör stöd i analys-, planeringsoch uppföljningsarbetet för att öka förmågan inom totalförsvaret:
•
•
•
•

Gemensamma planeringsantaganden (utgångspunkter) för samtliga
aktörer. Dessa återfinns i kapitel 2.
Scenario om det väpnade angreppet. Bilaga delges i särskild ordning.
Fokusområden som initialt bedöms särskilt viktiga för att öka den samlade
förmågan och krigsavhållande effekten i totalförsvaret. Se kapitel 3.
Årlig process med återkommande möten för att samordna planeringen
inom och mellan det civila och det militära försvaret så att beroenden och
särskilda satsningar kan omhändertas. Processen beskrivs i kapitel 4.
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Andra verktyg som krävs för att nå en sammanhängande planering för
totalförsvaret men som inte beskrivs i handlingsplanen är
•

•

1.5.

MSB:s och Försvarsmaktens frågeställningar rörande det civila försvarets
förmåga, inklusive det civila försvarets förmåga att bidra till det militära
försvaret. De bedömningar som bevakningsansvariga myndigheter och
andra aktörer årligen redovisar till MSB och Försvarsmakten utgör
centrala ingångsvärden för den sammanhängande
totalförsvarsplaneringen. 8
Övningar och utvärderingar som medel för att pröva planer och utveckla
förmågan inom totalförsvaret.

Att främja och utveckla totalförsvarsplaneringen 2021-2025

Den fortsatta utvecklingen av totalförsvarsplaneringen behöver utgå från dagens
breda och komplexa hotbild tillsammans med en förändrad omvärldsutveckling.
Den befintliga beredskapslagstiftningen bör i fredstid förtydligas, moderniseras
och kompletteras. 9
Regeringen har förändrat styrningen av den militära planeringen från en mer
detaljerad styrning till styrning av operativ förmåga. Den civila planeringen
behöver därför utvecklas och harmoniseras så att den hänger samman med den
militära planeringens olika tidsperspektiv och behov samt den statliga
budgetprocessen. Detta krävs för att identifiera beroenden och särskilda
satsningar inom såväl civilt försvar som för samordning av totalförsvaret. Det
innebär att de civila aktörerna dels ska planera för befintlig förmåga inom civilt
försvar, dels planera för beslutad och finansierad försvarsförmåga som ska uppnås
inom försvarsbeslutsperioden . Därutöver behövs en långsiktig planering inom
totalförsvaret, som motsvarar Försvarsmaktens perspektivstudie. Syftet är att
uppnå en sammanhållen totalförsvarsplanering som sträcker sig bortom nästa
försvarsbeslutsperiod. Planering och uppföljning inom civilt försvar omhändertas
inom ramen för den process som MSB utvecklar för civil beredskap.
Totalförsvarsplaneringen behöver bedrivas stegvis och i samverkan med
totalförsvarets aktörer. Handlingsplanen innehåller därför endast en övergripande
beskrivning av totalförsvarsplanering som grund för fortsatt utveckling av
totalförsvaret. Syftet är därmed inte att ge någon heltäckande bild av militär eller
civil planering. Handlingsplanens samordningsprocess för totalförsvaret riktar sig
direkt till bevakningsansvariga myndigheter samt övriga aktörer på nationell nivå
och indirekt till aktörer på regional och lokal nivå. Som stöd i planeringen kan

8
I enlighet regeringens uppdrag till MSB att göra en samlad bedömning av förmågan inom det
civila försvaret. Den del av uppdraget som handlar om det civila försvarets förmåga att bidra till
det militära försvaret vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld genomförs i samråd med
Försvarsmakten.
9 Se exempelvis Försvarsmaktens hemställan om översyn av lagstiftning den 3 december 2020
(FM2020-l 7 l 29: I).
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samtliga aktörer inom totalförsvaret använda sig av planeringsantagandena och
fokusområdena.

1.6.

lnformationsdelning

Försvarsmakten är indelad i flera organisationsenheter på strategisk, operativ
respektive taktisk/regional nivå. Försvarsmaktens behov och frågeställningar
beror på vilka nivåer och vilka delar inom dessa som berörs och därmed finns
flera kommunikationsvägar in och ut ur Försvarsmakten. På militärstrategisk nivå
finns exempelvis behov av att samråda utifrån försvarsplaneringen och
Försvarsmaktens behov av stöd. Högkvarterets insatsledning och
produktionsledning samråder med civila aktörer utifrån sin planering på operativ
nivå. På motsvarande sätt har militärregionerna behov på regional nivå som
dialogiseras med länsstyrelser, andra myndigheter, kommuner och övriga aktörer
på regional och lokal nivå. Produktionsledningen har i sin tur behov utifrån sin
planering för exempelvis logistikförsörjning, infrastruktur och mobilisering.
Även inom ramen för det civila försvarets planeringsprocesser kommer det att
delas information med höga skyddsvärden mellan myndigheter och övriga aktörer
på olika nivåer. MSB ska stödja berörda aktörer i planeringen för civilt försvar
och ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planeringen samt för att
samordning sker i förhållande till det militära försvaret.
Aktörer kan därför ha olika kontaktvägar in i det militära försvaret och det civila
försvaret beroende på ärende och ledningsnivå. Informationsdelgivningen sker
därför utifrån tre informations- och sekretessnivåer beroende på mottagarens roll,
uppgift och behov, se figur 2.
Ett fåtal aktörer får sin del

utifrån behov
:f

Hemlig/kvalificerat hemlig
Information

- - -- ~
Begränsat hemlig
information

Simild, """"''" . , , Fönv•~m•"""•
MSB eller övriga myndigheter

.-~/
.

~~

~~--~

Beror da aklorer

Aktörer får underlag
utifrån behov
Öppen Information

Figur 2. Jnformationsdelning på tre nivåer.
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Nivå 1
Information i översta delen av triangeln är hemlig alternativt kvalificerat hemlig
och delas sektionerat med relevanta aktörer utifrån behov.
Nivå2
Information i mellersta delen av triangeln är begränsat hemliga. Denna
information är ett stöd för bevakningsansvariga myndigheter med flera utifrån
behov.
Nivå3
Information, exempelvis planeringsantaganden i denna handlingsplan, i basen av
triangeln är öppen. Dessa utgör tillsammans med proposition 2020/21 :30
Totalförsvaret 2021- 2025 stöd för samtliga aktörer.
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2.

Planeringsantaganden

Innan regeringen fattar beslut om höjd beredskap är totalförsvarets uppgift att
planera, öva och förbereda för att det svenska samhället ska klara en omställning
till krigsförhållanden. Totalförsvaret behöver även planera för att kunna möta
hybridhot utan att regeringen har beslutat att Sverige är i krig. 10 Vid ett beslut om
höjd beredskap ska totalförsvaret ha förmåga att agera enligt den planering som
finns. För att uppnå en sammanhängande totalförsvarsplanering behöver
aktörerna i totalförsvaret utgå från samma planeringsantaganden.
Planeringsantagandena som presenteras i detta kapitel är ingångsvärden som
syftar till att beskriva den situation som totalförsvaret har att förhålla sig till.
Kapitlet uttrycker därmed inte målsättningar eller kravställningar. Det scenario
som återfinns i bilaga (säkerhetsskyddsklassificerat) beskriver en möjlig
händelseutveckling. 11
Planeringsantagandena är framtagna med hänsyn till en totalförsvarsutveckling
som kommer att pågå under hela försvarsbeslutsperioden 2021-2025. De kan vid
behov preciseras och operationaliseras i planeringsprocesser både inom det civila
och militära försvaret, men också vid behov av samordning och samverkan
mellan dem.

2.1.

Hotbilden

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid
försämrats. Sveriges närområde präglas i ökad utsträckning av en större närvaro
av militära styrkor och ökad militär aktivitet. Sveriges närområde omfattar såväl
Östersjöregionen som inloppen till Östersjön, Västerhavet, Nordkalotten, Barents
hav, Norska havet och de norra delarna av Nordatlanten.
Sverige blir oundvikligen påverkat om en väpnad konflikt och krig uppstår i
Sveriges närområde. I en sådan situation går det inte att utesluta ett väpnat
angrepp mot Sverige. 12
Angriparen
En angripare strävar efter att uppnå sina politiska mål, i första hand och när så är
möjligt, utan att behöva tillgripa militära maktmedel och direkta krigshandlingar.
För att lyckas med detta kan angriparen även presentera hot om användande av
vad som uppfattas som en överlägsen militär förmåga.

10

De rättsliga förutsättningarna för att kunna upptäcka och möta hybrida och icke-linjära hot och
angrepp behöver ses över, se Försvarsmaktens hemställan om översyn av lagstiftning av den 3
december 2020 (FM2020-17129: 1) s. 9-11 samt hemlig bilaga.
11
Scenariot delges enligt särskild sändlista. För en förståelse av hotbilden och det väpnade
angreppet finns flera öppna scenarier framtagna. Se bland annat FOI-memo 5089, FOI-memo
6787 och FOI-memo 6338.
12
Prop. 2020/2 1:30, s. 58-59.
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En eventuell angripares agerande kommer att styras bland annat av tillgängliga
militära resurser, bedömningen av det svenska totalförsvarets styrka, möjligheten
att utnyttja överraskning och vilseledning, motåtgärder samt den egna
benägenheten till risktagning. Till detta kommer angriparens bedömning av andra
aktörers militära resurser och vilja att agera. 13
En eventuell angripare kommer sannolikt att göra löpande bedömningar av
befolkningens försvarsvilja. 14 Med en låg försvarsvilja skapas möjligheter för
angriparen att uppnå sina målsättningar. En eventuell angripare arbetar långsiktigt
och vidtar åtgärder redan i fredstid.

Säkerhetspolitisk kris
I samband med en säkerhetspolitisk kris, konflikt eller krig i närområdet bedöms
Sverige bli utsatt för en kombination av olika maktmedel såsom politiska,
diplomatiska och ekonomiska påtryckningar samt påverkansoperationer,
cyberattacker och sabotage. Även konventionella militära maktmedel kan utgöra
en komponent. Påtryckningar och påverkansförsök pågår löpande. 15 Syftet kan
vara att minska vår försvarsvilja eller att styra Sveriges beslutsfattande.
Ett väpnat angrepp kan föregås av att angriparen under kortare eller längre tid
genomför aktiv, öppen eller dold och fömekbar verksamhet utan att utlösa krig.
Det sker genom att skapa en för Sverige svårbedömd och svårhanterad situation.
Överraskning och vilseledning kan förväntas vara en viktig del i operationen. I en
säkerhetspolitisk kris kan vilseledning syfta till att försvåra möjligheten att
sammanställa en korrekt lägesbild och försvåra beslutsfattande, exempelvis ifråga
om resursutnyttjande, beredskapsnivåer och lagars tillämpbarhet. Tidiga och
tydliga indikationer på angreppsförberedelser i fredstid är viktiga för Sveriges
möjlighet att besluta om verksamma motåtgärder.

Väpnat angrepp
Ett väpnat angrepp kan för angriparen syfta till att använda svenskt territorium för
egna militära ändamål eller förneka en annan stats tillgång till svenskt territorium.
En större konflikt kan inledas med ett angrepp på Sverige. Ett angrepp kan också
syfta till att förhindra Sverige att direkt eller indirekt bistå annan part i konflikten .
Sverige behöver i sig alltså inte vara huvudmålet för angriparen. 16
Vid ett väpnat angrepp kommer initiativet initialt alltid att ligga hos angriparen.
Denne väljer tid och plats. Därför måste Sverige kunna möta angrepp i flera
geografiska områden och vid olika tidpunkter.
13

Prop. 2020/2 1:30, s. 84.
Med försvarsvilja menas i detta dokument både den enskilde individens villighet att
personligen delta i försvarsansträngningarna samt befolkningens samlade uppfattning att Sverige
ska försvaras med väpnat motstånd v id angrepp och folkets villighet att göra de uppoffringar som
krävs.
15
Prop. 2020/2 1 :30, s. 33 ff.
16
Prop. 2020/21 :30, s. 84.
14
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Ett angrepp kan ske överraskande. Om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp och
är i krig kan delar av det svenska territoriet drabbas av intensiv stridsverksamhet
med stora konsekvenser och förödelse lokalt och regionalt.
Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inledas med en förbekämpning med
kryssningsrobotar, ballistiska robotar, attackflyg, cyberattacker samt genom
sabotage och likvidering av nyckelpersonal. Motståndarens fjärrstridsmedel kan
användas för att bekämpa mål på hela det svenska territoriet. Troliga mål för
fjärrbekämpningen är stationära och semi-stationära mål av vikt för den nationella
försvarsansträngningen. De militära målen kan vara ledningscentraler,
radaranläggningar och baser. Civila mål kan vara exempelvis logistiknoder,
hamnar, flygplatser, broar, viktig industri samt infrastruktur för energi och
kommunikation.
I direkt anslutning till förbekämpningen kan angriparen besätta viktiga områden
för gruppering av långräckviddiga bekämpningssystem. Detta kan ske i syfte att
upprätta en avreglingszon för att förhindra motåtgärder från tredje part
(exempelvis förneka Nato att förstärka Baltikum).

CBRN
Angriparen disponerar CBRN-stridsmedel 17 och användande av dessa kan inte
uteslutas. CBRN-stridsmedel kan sättas in dolt eller med hjälp av vapenbärare.
Taktiska kärnvapen kan komma att användas, liksom kemiska ämnen som är
nerv- eller hudskadande eller prestationsnedsättande. Utsläpp av toxiska
industriämnen kan ske genom avsiktlig bekämpning eller sabotage mot
industrianläggningar och lager. Strid i urban miljö för med sig en förhöjd risk för
farliga utsläpp, både avsiktligt och genom vådabekämpning.

Påverkansoperationer
Påverkansoperationer innebär att bland annat diplomatiska, politiska,
psykologiska och ekonomiska medel används vid sidan av de militära för att så
split, störa och skapa osäkerhet, undergräva försvarsviljan och uppnå inflytande
över olika länders säkerhetspolitik. Flera statliga aktörer ägnar sig åt att öppet
eller dolt försöka påverka svenska beslutsfattare, myndighetsutövare samt den
svenska befolkningen att agera, eller avstå från att agera, i en särskild riktning.
Påverkansoperationer förekommer i såväl fred som krig och kan kompletteras
med annat för ändamålet särskilt anpassat agerande såsom kriminalitet, terrorism,
sabotage och subversion.
Påverkansoperationer kan vara såväl högintensiva och kortvariga som
lågintensiva och långvariga. Aktiviteterna kan vara såväl öppna som dolda och
behöver inte heller vara olagliga. Det är av stor vikt att Sverige tidigt upptäcker

17

CBRN-stridsmedel: kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel.

lli)

Il FÖRSVARSMAKTEN

Datum

Beteckning

2021-08-27

FM2021-17683:2 Sida 14 (32)
MSB2020-16261-3

Myndigheten för
somhällsskydd
od1 beredskap

-

och bemöter fientliga påverkansoperationer. Ett problem med
påverkansoperationer är att det är lätt för angriparen att förneka sitt agerande.

Cyberattacker
Cyberattacker utförda av statliga aktörers väpnade styrkor utgör ett militärt
maktmedel. Cyberattacker kan också utföras av andra statliga eller
statsunderstödda aktörer samt av kriminella organisationer. Beroende på aktör,
målval och konsekvenser kan attacken betraktas som ett väpnat angrepp eller som
en kriminell handling. 18
Angriparen kan exempelvis genomföra dolda förberedelser i fredstid för att kunna
genomföra cyberattacker i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig. Målen
kan vara både civila och militära. Cyberattacker mot civila mål, exempelvis
infrastruktur inom transport, elektroniska kommunikationer och energiförsörjning
kan ge svåra samhällsstörningar med påverkan på såväl civil som militär
verksamhet. Även ledningssituationen och tillgången till informations- och
ledningssystem kan påverkas eller slås ut.
Många stater har byggt upp avsevärda resurser i syfte att kunna verka offensivt
genom cyberattacker. Förutom att dessa stater utvecklar avancerade metoder och
offensiva verktyg har de skapat förmåga att slå brett mot många mål och att
upprätthålla uthållighet över tid. De mest kvalificerade hotaktörerna kommer
alltid att agera mot de svagaste länkarna i de sammankopplade system Sverige är
beroende av. 19 Effekterna av ett antagonistiskt cyberangrepp kan få lika stora
konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska IT-system som ett
konventionellt väpnat angrepp.

Underrättelseverksamhet och sabotage
Ett flertal länder bedriver underrättelseverksamhet i Sverige. Olovlig
underrättelseverksamhet används för att skapa ett makt- och informationsövertag
och ses av länderna som avgörande för att de ska uppnå sina säkerhetspolitiska
mål. Olovlig underrättelseverksamhet och antagonistiska förberedelser för att
skada Sverige sker här och nu genom personer som verkar för främmande makt
och befinner sig legitimt eller illegitimt i Sverige.
En angripare har ett säkerhetspolitiskt intresse av att öka sin kunskap om Sveriges
totalförsvarsplanering och kritiska infrastruktur. Det finns en mycket hög förmåga
till underrättelseinhämtning inom flera områden, exempelvis personbaserad och
18
Därtill förekommer IT-relaterad brottslighet som inte syftar till att slå ut eller förstöra system.
Ett exempel är olovlig underrättelseverksamhet. Även annan kriminalitet i syfte att exempelvis
uppnå ekonomisk vinning är vanligt förekommande. Som exempel kan nämnas industrispionage,
utpressning, bedrägerier och förfalskningar. Verksamhetsutövare inom totalförsvaret behöver ha
ett tillräckligt skydd mot hela hotskalan samtidigt som statliga aktörer och det väpnade angreppet
är dimensionerande för totalförsvaret och därmed handlingsplanen. Det kan dock konstateras att
verksamhet som inte är motståndskraftig mot enklare hot har mycket små förutsättningar att
skydda sig mot de mer kvalificerade hot som statliga eller statsunderstödda aktörer innebär.
19
Prop. 2020/2 1:30, s. 63.
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teknisk inhämtning. 20 Det bedrivs idag omfattande signalspaning i Sverige i syfte
att kartlägga kritisk infrastruktur och cyberfysiska system (exempelvis
industriella styr- och övervakningssystem)2 1• Inhämtningen sker dolt och
information kan sedan användas för att genomföra riktade attacker vid ett för
angriparen lämpligt tillfälle.
En angripare har sannolikt också en hög förmåga att i sabotagesyfte genomföra
fysiska och elektroniska angrepp. 22

Hybridhot och icke-linjär krigföring
Hybridhot och icke-linjär krigföring är exempel på begrepp som förekommer för
att beteckna staters eller statsunderstödda aktörers användning av olika
maktmedel för att avsiktligt störa samhällets funktionalitet eller påverka
opinioner, beslutsfattare och demokratiska processer.23 Begreppen förekommer i
flera varianter och definieras olika beroende på sammanhang. En vanlig
distinktion är att hybrid avser en kombination av olika militära och icke-militära
maktmedel,24 medan icke-linjär tar fasta på asymmetrier. 25
Vid en säkerhetspolitisk kris kan exempelvis påverkansoperationer, cyberattacker
och konventionella militära maktmedel användas öppet eller dolt under tröskeln
för väpnat angrepp. Vid ett väpnat angrepp kan samma medel användas i
kombination med exempelvis fjärrstridsmedel och luftlandsättnings- och
landstigningsföretag. 26 En angripare kan leda och koordinera en operation som
inkluderar en eller flera komponenter i syfte att uppnå sina säkerhetspolitiska
målsättningar.

2.2.

Grundläggande antaganden

Nedan presenteras antaganden som kan anses vara särskilt grundläggande i
totalförsvarsplaneringen. Vissa aktörer kommer även att delges ett scenario
(säkerhetsskyddsklassificerat) som en ytterligare utgångspunkt för planeringen.
20

Exempelvis signalspaning (såväl fasta som mobila installationer), RÖS-inhämtning (röjande
signaler från elektronisk utrustning som datorer), elektroniska och optiska verktyg (mikrofoner
och kameror) samt avlyssning av telefoni och mobila plattformar.
21
MSB beskriver cyberfysiska system som "datorbaserade system för interaktion med maskiner,
fordon och annan utrustning, inklusive sensorer som kan inhämta data från omgivningen".
(https://www.msb.se/sv/publikationer/cyberfysiska-system--vad-ar-det/)
22
Elektroniska angrepp i sabotagesyfte kan utföras med höga energifrekvenser (HPM - High
Power Microwave) som får tekniska system att haverera, eller elektromagnetiska pulser (EMP)
som stör ut funktion eller användande av ett system. HPM- och EMP-vapen kan monteras på
exempelvis fordon eller större drönare.
23 Prop. 2020/21 :30, s. 61.
24 Hybrid CoE (The European Centre ofExcellence for Countering Hybrid Threats): "The term
hybrid threat refers to an action conducted by state or non-state actors, whose goal is to undermine
or harma target by combining overt and covert military and non-military means."
25 Asymmetri: "Tillstånd av obalans avseende mål, medel och metoder mellan två eller flera
parter. All typ av strid syftar till att skapa och nyttja asymmetri." (Försvarsplan 2021 , Bilaga 5).
26
Försvarsmaktens strategiska inriktning 202 1-2030, s. 32.
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Därtill kan ytterligare information delges aktörer med särskilda behov av
information.
•

Regeringen har fattat beslut om höjd beredskap (skärpt eller högsta
beredskap vilket kan innebära att olika lagar gäller i olika delar av landet
eller i specifika verksamheter).

•

Under minst tre månader pågår en säkerhetspolitisk kris i Europa och i
Sveriges närområde. Under del av tiden och inom de tre månaderna är
Sverige i krig och krigshandlingar pågår på svenskt territorium med både
perioder av högintensiva strider och perioder med lägre stridsintensitet.
Att den säkerhetspolitiska krisen pågår under minst tre månader betyder
att aktörer behöver anta att den kan pågå under längre tid än tre månader.

•

Försvarsmakten mobiliserar. Inledningsvis är det viktigt att totalförsvarets
ansträngningar kraftsamlas till det militära försvaret.

•

Samhället ställs om till krigsförhållanden. Civila aktörer intar
krigsorganisation och en nationell kraftsamling genomförs som gynnar
försvarsansträngningarna, inklusive säkerställande av de viktigaste
samhällsfunktionerna.

•

Ett väpnat angrepp påverkar i högre grad redan utsatta grupper i samhället.
Detta förväntas påverka både individers utsatthet och delaktighet i
totalförsvaret.

•

Befolkningens försvarsvilja utmanas.

•

Servicenivån i samhället minskar, dels till följd av allvarliga störningar i
samhällets funktionalitet, dels till följd av omprioriteringar i viktiga
samhällsfunktioner.

•

Lägesuppfattningen och förmågan till ledning och samverkan försämras.

•

Logistikflödena med omvärlden har begränsningar men är inte helt
avbrutna. Utrikeshandeln är påverkad.

•

Många företag kan inte leverera på grund av uteblivna leveranser av varor
eller tjänster, personal bortfall eller bortfall av viktiga samhällsfunktioner
(exempelvis el, elektroniska kommunikationer och transporter).

•

Ett antagonistiskt cyberangrepp kan få lika stora konsekvenser för
samhällsviktiga funktioner och kritiska IT-system som ett konventionellt
väpnat angrepp.

•

Tredje part kan komma att medges tillträde till svenskt territorium för
transitering, utgångsgruppering eller insatser.
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•

2.3.

Stockholmsområdet, Gotland, sydvästra Sverige inklusive
Öresundsregionen, Västkusten med Göteborg samt delar av Jämtlands och
Norrbottens län är strategiskt viktiga områden i händelse av en
säkerhetspolitisk kris eller krig. Även andra platser kan vara viktiga som
baserings- och koncentreringsområden för Försvarsmaktens krigsförband,
samt för samhällets försörjning och funktionalitet. 27

Antaganden avseende viktiga samhällsfunktioner

Antagandena i detta avsnitt belyser vilka konsekvenser ett väpnat angrepp får för
de viktigaste samhällsfunktionerna. Dessa samhällsfunktioner är i olika grad
beroende av varandra. Syftet med ett antagande för en viss samhällsfunktion är att
det ska kunna användas av aktörer som har ett beroende till denna
samhällsfunktion. Exempelvis ska antaganden rörande energiförsörjning
användas av aktörer som är beroende av en fungerande energiförsörjning (det vill
säga de allra flesta aktörer), medan antaganden om hur transporter påverkas är
relevanta för funktioner som är beroende av transporter, och så vidare.
Antagandena är på övergripande nivå och ska ses som en utgångspunkt i
totalförsvarsplaneringen. Mer precisa antaganden återfinns i Planeringsinriktning
för det civila försvaret28 samt i det underlag som används av bevakningsansvariga
myndigheter i inrapporteringen i enlighet med regeringens anvisningar för det
civila försvaret. 29

Energiförsörjning
•

Långvariga elavbrott (dagar- veckor) i hela eller delar av landet under hela
perioden. Områden söder om Dalälven drabbas hårdast. Stort beroende av
inhemsk elproduktion på grund av begränsad import.

•

Tillgången på drivmedel, råolja och gas är kraftigt begränsad under
perioden på grund av el- och internetavbrott samt begränsad import.

•

Dagliga störningar och långvariga avbrott i fjärrvärme och fjärrkyla.

Transporter

27

•

Kapaciteten i person- och godstransporter på vägar är begränsad.

•

Kapaciteten i sjö-, luft- och järnvägstransporter är kraftigt begränsad.

Prop. 2020/21 :30, s. 60.
MSB 2019-00366.
29
Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021- 2025, regeringsbeslut
Il: 14, 2020-12-17 (Ju2020/04658) (delvis).
28
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Elektroniska kommunikationer och post
•

Långvariga avbrott (dagar-veckor) i elektroniska (fasta och mobila)
kommunikationstjänster samt post, i hela eller delar av landet under hela
perioden.

•

Dagliga störningar och avbrott i satellit- (exempelvis avseende
positionering, tid och takt) och radiobaserade tjänster (exempelvis Rakel).

•

Dagliga störningar och avbrott i kritisk IT-infrastruktur och cyberfysiska
system.

Information
•

Dagliga störningar och avbrott i produktion och distribution av nyheter
och information till allmänheten. 30

•

Desinformations- och påverkanskampanjer ökar.

•

Långvariga avbrott i tillgången till förvaltningsgemensam grunddata.

Livsmedel och dricksvatten
•

Tillgången på livsmedel är begränsad på grund av begränsad import (av
livsmedel, råvaror och insatsvaror) samt störningar i tillverkning och
distribution.

•

Dagliga störningar och långvariga avbrott i dricksvattenförsörjningen.
Rekommendationer om kokning av dricksvattnet för att undvika
hälsorisker förekommer.

•

Avloppsreningen drabbas med konsekvenser för miljö och ökade risker
för förorening av vattentäkter för dricksvattenproduktion.

Finansiella tjänster
•

Långvariga avbrott i elektroniska betaltjänster (dagar-veckor) i hela landet
under hela perioden.

•

Långvariga avbrott i flödet av kontanter i hela landet under hela perioden.

Hälso- och sjukvård samt omsorg

30

•

Normala vårdprinciper kan inte upprätthållas.

•

Brist på läkemedel och sjukvårdsmateriel på grund av ökad efterfrågan
samt begränsningar i import och distribution.

•

Patienter måste flyttas och vårdinrättningar ställas om.

Här inbegrips radio, tv och tidningar, såväl tryckta som internetbaserade.

beredskap
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•

Kraven på en fungerande barnomsorg, äldreomsorg och stöd och service
till vissa funktionshindrade ökar då dessa tjänster är väsentliga för en
fungerande personalförsörjning av totalförsvaret.

Ordning och säkerhet
•

Ökad brottslighet i städer och ökat sabotage mot skyddsobjekt och
samhällsviktig verksamhet.

•

Ökad risk för subversiv verksamhet och upplopp.

•

Samordnad gränsövervakning.31

•

Ökat behov av skyddade transporter.

Skydd av civilbefolkningen
•

Ökat antal räddningsinsatser.

•

Dagliga störningar i tarmfunktionalitet och ledningsförmåga.

•

Ökade strömningar av människor till följd av utrymning och inkvartering
samt spontana evakueringar.

2.4.

Ge och ta emot militärt och civilt stöd

Sverige ska enskilt och tillsammans med andra stater och organisationer kunna
försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.
Givande och mottagande av stöd inför eller vid en väpnad konflikt i vårt
närområde måste så långt som möjligt planeras och i största möjliga utsträckning
samordnas och övas tillsammans med berörda aktörer. Detta gäller för
totalförsvaret i sin helhet. Försvarsmakten har inlett gemensam
operationsplanering med Finland och samordnad operationsplanering med
Danmark, Norge, Storbritannien, USA och Nato. Inom det civila försvaret avser
regeringen att utveckla det internationella samarbetet särskilt med inriktning på
försörjnings beredskap och räddningstjänst. 32 Även EU-medlemsstaternas
skyldighet att stödja varandra vid ett väpnat angrepp på dess territorium ska
beaktas i totalförsvarsplaneringen.

31
Enligt lag (1979: 1088) om gränsövervakning i krig m.m. ska viss gränsövervakning som
ankommer på Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen samordnas.
Länsstyrelsen ansvarar och leder gränsövervakningen. Inom ett område som är skyddsobjekt
enligt skydds lagen (20 10:305) med anledning av att Försvarsmakten har satts in där för att möta
ett väpnat angrepp mot Sverige ankommer däremot ansvaret och ledningen för
gränsövervakningen på Försvarsmakten.
32
Prop. 2020/2 1:30, s. 71. Ytterligare ingångsvärden finns i regeringens raminstruktion för det
civila beredskapsarbetet inom ramen för Nato/PFF.
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Stödet till det militära försvaret är beroende av tillgängliga resurser, transporter
och infrastrukturkapacitet. 33 För att få efterfrågat stöd finns ett antal krav från
tredje part, inklusive rättsliga krav, som Sverige måste uppfylla och dessa
behöver därför erhålla hög prioritet. 34
Försvarsmakten kommer att dela information kopplat till mottagandet av militärt
stöd med berörda aktörer.

2.5.

Jämställdhets- och barnrättsperspektivet

I totalförsvarsplaneringen behöver internationell humanitär rätt löpande beaktas,
detta gäller särskilt jämställdhets- och barnrättsperspektivet. En säkerhetspolitisk
kris eller väpnat angrepp påverkar inte befolkningen likvärdigt eftersom
människor har skilda fysiska, psykiska, språkliga och socioekonomiska
förutsättningar. Redan utsatta grupper i samhället påverkas i högre grad. 35
Utrymningar kan exempelvis utgöra en situation där människors tillgångar och
förkunskaper påverkar förutsättningarna för att reagera på en kris eller konflikt. 36
Män och kvinnor kan påverkas i olika utsträckning, bland annat på grund av
ekonomisk ojämställdhet och ojämn fördelning av obetalt hem- och
omsorgsarbete. Detta förväntas påverka både individers utsatthet och
förutsättningar att delta i totalförsvarets ansträngningar (exempelvis när det gäller
mobilisering och bemanning av verksamhet som upprätthåller viktiga
samhällsfunktioner, exempelvis uthållig barn- och äldreomsorg). Sexuellt och
könsrelaterat våld förekommer i kris, konflikt- och postkonfliktsammanhang och
drabbar främst kvinnor men även män. 37

33

Prop. 2020/21 :30, s. 85.
Värdlandsstödsavtalet med Nato ger Sverige möjlighet att förbättra förutsättningarna att
effektivt ta emot stöd vid kris eller krig. Detta kräver att det inom det civila försvaret säkerställs
praktiska och logistiska arrangemang till stöd för militära verksamheter.
35 Svenska Röda Korsets rapport, Människan i krisen (2021).
36 När det gäller barnrättsperspektivet behöver totalförsvaret utveckla metoder för att säkerställa
skydd och omvårdnad av barn som berörs av väpnad ko nflikt samt värna barnets bästa och barns
rättigheter i planeringen, i enlighet med barnkonventionen som även utgör svensk lag, lagen
(20 18:1197) om Förenta nationernas ko nvention o m barnets rättigheter.
37 Skr. 20 16/ 17:10 s 11 5. Masculinities, conflict, peacebuilding (Saferworld, 2014). Olsson &
Toivonen, Toward an enhanced analysis of the human terrain in Sweden, Uppsala Universitet
202 1.
34
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3.

Fokusområden för att öka förmågan inom
totalförsvaret

Försvarsmakten och MSB bedömer att ett antal områden (så kallade
fokusområden) initialt bör prioriteras i planeringen för att öka förmågan och bidra
till att uppnå det övergripande målet för totalförsvaret. Till varje fokusområde
finns ett antal delmål av olika konkretionsgrad beroende på områdenas respektive
behov. Dessa kommer att följas upp under perioden och ska kunna utgöra ett av
underlagen vid den samlade bedömningen av förmågan i totalförsvaret.
Totalförsvaret kommer att utvecklas kontinuerligt under försvarsbeslutsperioden,
genom bland annat regeringsuppdrag och utredningar men också till följd av den
samordning av totalförsvarsplaneringen som beskrivs i kapitel 4. Förmågan inom
militärt och civilt försvar kommer att bedömas årligen av Försvarsmakten
respektive MSB. Det medför att antalet fokusområden kan komma att utökas eller
förändras under perioden.
Fokusområdena är en grund för utvecklingen av totalförsvaret på såväl lokal,
regional som nationell nivå. Utöver fokusområden bör ett brett aktörsperspektiv
som inkluderar näringslivet, samt lokalt, regionalt och nationellt perspektiv
särskilt beaktas i beredskapsplaneringen och i övningar under perioden.
Respektive aktör inom totalförsvaret behöver inom sitt ansvarsområde identifiera
vilka rättsliga förutsättningar som krävs för att verksamheten ska fungera samt de
eventuella brister och behov av ny eller förändrad lagstiftning som finns.

3.1.

Beredskapsplaner och krigsorganisation

Det behövs förmåga att ställa om samhället till krigsförhållanden genom effektiv
användning av tillgängliga personella och materiella resurser. Vid behov av
utökade personella resurser bör alla möjligheter nyttjas, somt.ex. avtal med
frivilliga försvarsorganisationer. Beredskapslagstiftningen behöver vara tydlig,
aktuell och fullständig så att den understödjer de behov som det moderna
totalförsvaret har. Det behöver även finnas planering för den verksamhet som ska
bedrivas och den organisation som ska intas vid höjd beredskap, inklusive
principer för personalförsörjning och krigsplacering av personal som behövs.
Delmål:
I. Det finns dokumenterade och övade beredskapsplaner.
2. Det finns planering för omställning till krigsorganisation.
3. Det finns principer för prioritering av gränssättande resurser inom eget
ansvarsområde och behov av samverkan är identifierad.
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3.2.

Ledning och samverkan

Det civila och militära försvaret behöver utveckla och samordna sina metoder för
ledning och samverkan vid höjd beredskap. En nationell samordning behöver
utvecklas för kunskapsutbyte och anskaffning av materiel för ledningsplatser. Det
behöver säkerställas att det finns lagligt stöd för att dela sekretessbelagda
uppgifter med berörda aktörer i den utsträckning som är nödvändig. Förmågan till
ledning och samverkan behöver stärkas på lokal, regional och nationell, såväl som
internationell nivå genom övningar under perioden.
Delmål:
1. Det finns förmåga att upprätta och dela informationen om
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och
tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och
planerade åtgärder till relevanta myndigheter samt som beslutsunderlag till
regeringen.
2. Det finns förmåga till ledning, samverkan och koordinering mellan det
militära och civila försvaret.
3. Det finns stärkt förmåga (personal, material och utbildning) till säker och
robust kommunikation av säkerhetsskyddsklassificerad information.
4. Det finns alternativa och/eller skyddade ledningsplatser.

3.3.

Försörjningsberedskap

Samhällets grundläggande robusthet och dess förmåga att motstå fredstida kriser
bidrar till den krigsavhållande effekten i totalförsvaret. Försörjningsberedskapen
behöver utvecklas och näringslivet bör i ökad utsträckning delta i arbetet med att
säkerställa försörjningen. Detta kräver att verksamhet som upprätthåller
försörjningsförmåga identifieras och omhändertas i beredskapsplaneringen samt
att nya författningar för försörjningsberedskap införs.
Delmål:
1. Verksamheter som upprätthåller försörjningsförmåga är identifierade och
försörjningskrav definierade.
2. Företag som är viktiga för totalförsvaret är identifierade.
3. Det offentliga och näringslivet samverkar när det gäller försörjningsfrågor.

3.4.

Ge och ta emot stöd

Sverige ska kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd för att kunna agera
tillsammans och samordnat i händelse av säkerhetspolitisk kris eller krig. En
grundläggande förutsättning för detta är en rättslig reglering som anger under
vilka omständigheter militärt och civilt stöd kan tas emot. Nödvändiga avtal
behöver även finnas på plats i förväg för att skapa trovärdighet och förutsägbarhet
i förhållande till berörda länder och organisationer. Planering inom totalförsvaret
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bör så långt som möjligt göras tillsammans med andra. Förmågan till att ge och ta
emot stöd behöver stärkas genom övningar under perioden.
Delmål:
1. Det finns förmåga att ge och ta emot militärt och civilt stöd från andra länder
och organisationer. Det civila försvaret utvecklar praktiska och logistiska
arrangemang till stöd för militära verksamheter.
2. Under perioden genomförs gemensam militär planering med Finland vilket
även genererar behov av stöd från det civila försvaret.
3. Under perioden genomförs samordnad militär planering med Danmark,
Norge, Storbritannien, USA och Nato vilket även genererar behov av stöd
från det civila försvaret.

3.5.

Försvarsvilja

En stark försvarsvilja hos befolkningen är en förutsättning för ett robust
totalförsvar. Samtliga aktörer inom totalförsvaret behöver bidra till att både stärka
försvarsviljan i fredstid och att bibehålla den då den utmanas.
Den breda och komplexa hotbilden, bestående av exempelvis
påverkansoperationer, cyberattacker och sabotage, syftar bland annat till att
påverka befolkningens försvarsvilja. Den enskildes eget ansvarstagande och
beredskap samt acceptans för en avsevärt lägre nivå av samhällsservice utgör en
central del i att motstå och lindra konsekvenser av allvarliga samhällsstörningar.
Som ett led i att bibehålla och stärka försvarsviljan behöver totalförsvarets aktörer
se till att befolkningen har kunskap om hotbilden och behovet av den enskilda
individens beredskap.
Kunskap, förtroende och vilja är grundläggande faktorer för att i säkerhetspolitisk
kris och vid väpnat angrepp upprätthålla den samlade försvarsförmågan.
Bakgrunden till varför vi stärker försvaret av Sverige, vad ett stärkt försvar
innebär i form av förmågor och att det vi försvarar är vår demokrati, frihet,
trygghet och självständighet behöver därför kommuniceras.
Delmål:
I . Aktörerna har, inom eget ansvarsområde, bidragit med kunskap och
utbildning (totalförsvarsupplysning) till relevanta samhällsaktörer och till
allmänheten om hur den egna verksamheten bidrar till försvaret av Sverige.
2. Aktörerna har utarbetat en kommunikationsstrategi med tillhörande
handlingsplan inom eget ansvarsområde i syfte att stärka försvarsviljan.
3. Aktörerna har påbörjat arbetet med att bygga upp och öva förmågan att
genomföra koordinerad kommunikation i samverkan med såväl det civila som
det militära försvaret.
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3.6.

Stärkt informations- och cybersäkerhet

För att möta ett väpnat angrepp 38, genomföra mobilisering eller möta hybrida hot
under höjd beredskap behöver totalförsvarets aktörer ha en tillräcklig nivå av
informations- och cybersäkerhet. Detta gäller både för funktioner i det civila
samhället som Försvarsmakten är beroende av för att möta ett väpnat angrepp och
för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i händelse av höjd beredskap.
Det systematiska arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver stärkas
ytterligare, bland annat avseende ökad rapportering av IT-incidenter till MSB
samt anmälan vid säkerhetshotande händelser och verksamhet till
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Informations- och
cybersäkerhetsperspektivet ska beaktas redan i anskaffningsfasen av exempelvis
nätverk och IT-system. 39
Försvarsmakten har i uppgift40 att i fred och krig kunna förstärka skyddet av
samhällskritiska funktioner. För att effektivare kunna genomföra en sådan
förstärkning inom cyberdomänen41 krävs, utöver tillräcklig säkerhetsnivå, att
tekniska och administrativa förberedelser genomförs redan innan höjd beredskap.
Planering för detta kommer i förekommande fall att genomföras i särskild ordning
under ledning av Försvarsmakten.
Delmål:
1. Totalförsvarets behov omhändertas i aktörernas systematiska informationsoch cybersäkerhetsarbete och lägstanivån har höjts. Det finns dokumenterade
och övade planer för att säkerställa tillräcklig kontinuitet ur ett
totalförsvarsperspektiv.
2. Informationssystem42 som upprätthåller verksamheter och kritiska resurser för
det militära och det civila försvaret samt för viktiga samhällsfunktioner är
identifierade.
3. Det finns rutiner att på förfrågan under höjd beredskap kunna förmedla status
för ovanstående informationssystem som underlag till det militära och civila
försvarets cyberlägesbilder.
4. Det finns förmåga att upprätta cyberlägesbilder på regional- och sektorsnivå
som underlag till det militära och civila försvarets cyberlägesbilder.

38

Det skydd och de förmågor som etableras för att möta ett väpnat angrepp bidrar samtidigt till
ökad motståndskraft mot hybridhot.
39
Prop. 2020/21 :30, s. 153.
40 Inriktning för Försvarsmakten 2021-2025, regeringsbeslut 30, 2020-12-17, Fö2018/01425,
Fö2020/00228 (delvis), Fö2020/01269 (delvis).
41 Försvarsmakten ska, inom cyberdomänen, kunna verka i alla konfliktnivåer. Med domän avses
ett tematiskt avgränsat område där strid mellan militära styrkor kan bedrivas. Försvarsmakten
ansvarar för Sveriges offensiva cyberförsvarsförmåga.
42 Begreppet informationssystem avser här alla typer av digitala system och inkluderar bland annat
elektroniska kommunikationstjänster samt digitala eller uppkopplade styr- och reglersystem.
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4.

Sammanhängande totalförsvarsplanering

Totalförsvarsplanering består av militär planering och civil planering. Den
sammanhängande totalförsvarsplaneringen åstadkoms genom en ny process för
samordning av beroenden och särskilda satsningar mellan militärt och civilt
försvar. Processen inleds med de underlag som bevakningsansvariga myndigheter
med flera inkommer med den 1 oktober 2021 till Försvarsmakten respektive
MSB. Den nya mötesstrukturen implementeras fullt ut under 2022.
Ett centralt resultat av processen är att Försvarsmakten och MSB framöver
kommer att lämna rekommendationer till regeringen om satsningar och
prioriteringar inom totalförsvaret. Deltagande myndigheter omhändertar slutsatser
inom sitt ansvarsområde och ordinarie budgetarbete, se figur 3.

Tot;iUoro;varet,; chef<.mote

Tot,1 ltor,v,trel.., mynd1ghet..,chcf,motc

22 februari: Bedömningar av
16rmågan clvl~ och mllltilrt försvar

1 mars: Budgetunderlag

Totalforsvarets handlaggarmote

1 maj 2023 & 2024: Rodovlsnlng av
samlad bed6mnlng av fflnnigan
Inom totalf&svaret

Figur 3. Sammanhängande totalförsvarsplanering åstadkoms genom samordning av beroenden
och särskilda satsningar mellan militärt och civiltförsvar.
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4.1.

Militär planering och uppföljning

Försvarsmakten har en etablerad process för
planering och uppföljning av sin
verksamhet. Planeringen bedrivs i tre
tidsperspektiv: Planering för den befintliga
försvarsförmågan omfattar den förmåga
som är tillgänglig idag eller inom ett år.
Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom
försvarsplaneringen och följs upp årligen
genom krigsorganisationsvärderingen.
Planering för beslutad och finansierad
försvarsförmåga omfattar den innevarande
försvarsbeslutsperioden och bedrivs utifrån den budget som beslutats i det
femåriga försvarsbeslutet och regeringens inriktningsbeslut som innehåller mål
för vilken operativ förmåga Försvarsmakten ska ha 2025 respektive 2030. Den
långsiktiga planeringen innehåller framtida förmågebehov inför nästa
försvarsbeslutsperiod och konceptuella förmågebehov på mer än 20 års sikt.
Planeringen genomförs inom ramen för arbetet med en perspektivstudie som
redovisas till Regeringskansliet.

4.2.

Civil planering och uppföljning

Befintliga aktörsgemensamma processer
för samordning, planering och
förberedelser inom krisberedskapen och
civilt försvar behöver förstärkas och
struktureras så att samhällets samlade
resurser används så effektivt som möjligt.
Den ömsesidigt förstärkande effekten av
de åtgärder som vidtas inom det civila
försvaret och krisberedskapen samordnas
och inordnas därför under termen civil
beredskap.
I takt med att kraven på beredskapsutvecklingen har ökat har behovet av en
centralt sammanhållen process för samordning av civilt försvar och krisberedskap
blivit allt tydligare. För att möta detta behov avser MSB, i och med sitt centrala
samordningsansvar inom beredskapsområdet, driva en sådan process. Processen
utgörs av en årscykel som stödjer aktörers planering och uppföljning, med syfte
att omhänderta beroenden och särskilda satsningar inom civil beredskap.
Årscykeln ska bidra till att prioritera, väga av och hitta en balanserad utveckling
av beredskapen, exempelvis genom att sprida ut kostnader och arbetsinsatser
mellan aktörer och över längre tid (tio år). En gemensam process bidrar även till
att bygga stabilitet, långsiktighet, gemensam förståelse och kunskap.
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4.3.

Underlag för samordning av beroenden och särskilda
satsningar

Som en del av den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret har de
bevakningsansvariga myndigheterna fått i uppdrag att lämna underlag om
nuvarande förmåga och planerade åtgärder, på kort och medellång sikt. De svar
som kommer in sammanställs och analyseras av Försvarsmakten och MSB.
Slutsatserna återförs till militär och civil planering. De slutsatser som rör
beroenden mellan militär och civil planering och särskilda satsningar blir föremål
för samordning.

4.4.

Samordning av beroenden och särskilda satsningar

Inom den sammanhängande totalförsvarsplaneringen finns
beroenden och behov av särskilda satsningar som kräver
samordning på lokal, regional, nationell nivå samt inom
olika ansvarsområden.
Försvarsmakten och MSB kommer därför att gemensamt
leda en process för samordning mellan militär och civil
planering på nationell nivå i form av en årlig cykel som
anpassas till den statliga budgetprocessen. Underlag för
identifiering av beroenden och särskilda satsningar utgörs bl.a. av myndigheternas
årliga redovisningar och de årliga bedömningar som genomförs av
Försvarsmakten och MSB avseende förmågan inom militärt och civilt försvar.
Den årliga cykeln syftar till att utvärdera genomförd verksamhet och befintlig
förmåga, samt samordna behov av åtgärder för att nå uppsatta mål.
Denna samordningsprocess ersätter inte de bilaterala dialoger eller
överenskommelser som Försvarsmakten respektive MSB har med olika
myndigheter.
Samordningen genomförs genom handläggarmöten, chefsmöten och
myndighetschefsmöten. Mötena består av gemensamma delar och sektionerade
delar beroende på sekretessgrad och behov av information hos berörda mottagare.
Totalförsvarsplaneringen har höga skyddsvärden och ska i enlighet med
offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt säkerhetsskyddslagstiftningen
hanteras därefter. Innehållet på mötena anpassas därefter. Mötena förläggs
tidsmässigt för att passa med den statliga budgetprocessen och tidpunkter som
följer av förordningen om budgetunderlag och årsredovisningar samt när
Försvarsmakten och MSB ska lämna sina bedömningar av förmågan inom civilt
respektive militärt försvar. Därutöver kan möten behöva hållas inom ramen för att
ta fram en samlad bedömning av förmågan inom totalförsvaret.
Samordningen och mötena avser de slutsatser om de beroenden mellan militäroch civil planering och de särskilda satsningarna som varje myndighet sedan i
sedvanlig ordning integrerar i sitt budgetunderlag till regeringen.

{fo

l9 FÖRSVARSMAKTEN

Datum

Beteckning

2021-08-27

FM2021-17683:2 Sida 28 (32)
MSB2020-l 626 l-3

Myndigheten för
S<lmhällssf(ydd
och beredskap

-

Försvarsmakten och MSB arrangerar och bjuder in de bevakningsansvariga
myndighetema,43 och vid behov ytterligare aktörer, till dessa möten.

• Tota/försvarets handläggarmöten
Utifrån genomförd analys och uppföljning genomförs en validering av
identifierade beroenden och särskilda satsningar. Därefter identifieras vilken
samverkan som behöver genomföras för att hanteras inom militär respektive
civil planering.
• Tota/försvarets chefsmöten
Utifrån underlaget från tidigare handläggarmöten förankras och samordnas
beredskapshöjande åtgärder.
• Tota/försvarets myndighetschefsmöten
Utifrån beroenden mellan det civila och det militära försvaret ska mötet bidra
till att respektive myndighet kan prioritera och vidta beredskapshöjande
åtgärder utifrån en samlad behovsbild, för att öka den samlade förmågan i
totalförsvaret.
Utifrån resultatet kan Försvarsmakten och MSB lämna rekommendationer till
regeringen om vilka satsningar och prioriteringar som behöver göras inom
totalförsvaret.

4.5.

Fortsatt arbete inom ramen för militär och civil planering

Utifrån resultatet av samordningsprocessen
bedrivs det fortsatta arbetet inom ramen för
militär respektive civil planering med
berörda aktörer. Resultatet omsätts i planer
och budgetunderlag inom ramen för
myndigheternas ordinarie processer.
Genomförda åtgärder följs därefter upp
igenom den årliga bedömningen av militär
respektive civil förmåga.
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Justeringar kan komma att göras exempelvis utifrån förslagen från SOU 202 1:25 Struktur för
ökad motståndskraft.
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Datum

Beteckning

2021-08-27

FM2021-17683:2 Sida 29 (32)
MSB2020-16261-3

Samlad bedömning av förmågan i totalförsvaret 2023
och 2024

I det här kapitlet redogörs på en övergripande nivå hur Försvarsmakten och MSB
avser att redovisa den tredje delen i regeringsuppdraget. Denna del av
regeringsuppdraget innebär att Försvarsmakten och MSB utifrån målet för
totalförsvaret ska redovisa en samlad bedömning av förmågan inom totalförsvaret
den 1 maj 2024 med en delredovisning den 1 maj 2023 .
Riksdagen har beslutat om ett övergripande mål för totalförsvaret vilket innebär
följande: Totalförsvaret ska ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp
och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet
inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom
och utom landet. Utöver målet för totalförsvaret har riksdagen beslutat om mål för
det civila och militära försvaret. Dessa bidrar tillsammans till måluppfyllelsen för
totalförsvaret. Det övergripande målet för totalförsvaret ersätter inte målen för
civilt och militärt försvar, utan kompletterar dem.
Försvarsmaktens redovisning av förmågan inom militärt försvar och MSB:s
redovisning av förmågan inom civilt försvar utgör underlag vid bedömningen av
den samlade förmågan inom totalförsvaret. Dessa behöver kompletteras med
bedömningar av de beroenden och särskilda satsningar som identifierats i den
årliga processen för samordning av militär och civil planering.
Försvarsmakten och MSB avser att 2021 och 2022 fortsätta att utveckla processer
och metoder för hur den samlande bedömningen av förmågan i totalförsvaret ska
genomföras. Fokusornrådena förväntas leda till en utveckling av beredskapen som
kommer att följas upp som en del av den samlade bedömningen av totalförsvarets
förmåga.
- o0o Denna handlingsplan har beslutats av general Micael Byden och vikarierande
generaldirektör MSB Camilla Asp. I den slutgiltiga beredningen har som
föredragande Katarina Johansson (Försvarsmakten) och Joakim Evertson (MSB)
deltagit.
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Myndigheten för
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Datum

Beteckning

2021-08-27

FM2021-17683:2 Sida 30 (32)
MSB2020-I 6261-3

Myndigt,elen för

samhällsskyd~

och beredskap

-

Sänd lista
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet)
Arbetsförmedlingen
Affärsverket svenska kraftnät
E-hälsomyndigheten
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
F ortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksbanken
Riksdagsförvaltningen
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Datum

Beteckning

2021-08-27

FM2021-17683 :2 Sida 31 (32)
MSB2020-l 626 l-3

Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap

-

Riksgäldskontoret
Sj öfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens meteorologiska hydrologiska institut
Statens servicecenter
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Försvarsmakten
AST, LG, I 19, K3, P4, P7, Pl8, A9, Lv6, Ing2, TrängR, SWEDEC, SkyddC, MSS
MS, 1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, SSS
FS, F7, Fl 7, F21, Hkpflj, LSS
MR Syd, MR Väst, MR Mitt, MR Norr, HvSS
FMLOG, FMTS, FömedC
MHS K, MHS H, FM HRC
LedR, FMTIS, FMUndSäkC
SOG
Inom Högkvarteret
HKV STAB
LEDS
LEDSSTAB
LEDS CIO
LEDS INRI
LEDSJUR
LEDSKOMM
LEDS PERS
LEDSPLANEK
LEDS TF
LEDS SFL
MUST
MUSTLEDK
MUSTUNDK
MUSTSÄKK
MUST IHK
MUSTKSI

<in
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Datum

Beteckning

2021-08-27

FM2021-l 7683:2 Sida 32 (32)
MSB2020-16261-3

Myndlgt,elen för
samhöllsskydd
och beredskap
-

MUSTUNDKOP
MUST LEDK KS USC
PROD
PROD STAB
PRODPLAN
PRODFPE
PRODRPE
PRODRIKSHV
PRODLEDUND
PRODLOG
INS
INSS STAB
INSS Jl
INSS J2
INSS J3
INSS J4
INSS JS
INSS J6
INSS J7
INSS J8
INSS J9

REV
SÄKINSP
FLYGI
FIHM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Generaldirektören och GD-kansliet
Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar
Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Operativa avdelningen
Avdelningen för rättsligt stöd
Avdelningen för internationell samordning
Kommunikationsavdelningen
Avdelningen för verksamhetsstöd
Arkiv
Försvarsmakten, exemplar nummer 800 I
MSB

Program för krisberedskap
och civilt försvar

Antagen av xxxxx:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

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

Ansvarig handläggare

Säkerhetssamordnare civilt försvar, säkerhetsenheten
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1 Inledning och syfte
Ale kommun ska värna människor, medarbetare, egendom, verksamheter och miljö, samt
grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende, utifrån kommunens
geografiska områdesansvar. Kommunens verksamheter ska vara robusta, säkerställa en god
krisberedskap och förmåga att hantera olyckor, samhällsstörningar, extraordinära händelser
och dess konsekvenser.
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska
kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska ange kommunens inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden.
Detta styrdokument ligger till grund för ledning och styrning av krisberedskap och
krigsberedskap i kommunen, dess bolag, stiftelser och förbund och gäller för samtliga
nämnder och styrelser i Ale kommun. Den omfattar områden och insatser som utifrån det
geografiska områdesansvaret berör kommunens ansvarsområden, verksamheter, kommunens
invånare, företag och besökare. Kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare ska
direkt eller indirekt bidra till kommunens krisberedskap, inom sina respektive verksamhetsoch ansvarsområden.
Styrdokumentet ska fastställas av Kommunfullmäktige.

1.1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022
Överenskommelsen mellan staten, företrädd av MSB, och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas
arbete med krisberedskap under perioden 2019–2022.
Kommunerna, Regioner och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets
krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett nära
samarbete mellan staten och SKR. Uppgifterna utgår från:
•
•
•

lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
kommunallag (2017:725)

Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall få ersättning
av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 kap. LEH. Den
statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som regleras i LEH och denna
överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen
finansiering av arbete med krisberedskap.
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Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan MSB och SKR,
dnr MSB 2012–5541, SKL 12/6159. Denna justerade överenskommelse ersätter det tidigare
avtalet från och med 1 januari 2019.

1.2 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020
(Förlängt – 2021)
Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. Överenskommelse om
kommunernas arbete med civilt försvar är ett komplement till Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap.
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning ska totalförsvaret ha förmåga att försvara
Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och
handlingsfrihet. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap
och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga
myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och
militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att:
•
•
•

Värna civilbefolkningen
Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift
inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. Prioriterade uppgifter för kommunerna
under perioden är:
•
•
•

Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Säkerhetsskydd
Krigsorganisation och krigsplacering

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande totalförsvar och
säkerhetsskydd ska genomföras under perioden. Arbetet med framtagande av
krigsorganisation och krigsplacering av personal ska vara påbörjat men behöver inte vara
avslutat under överenskommelsens period.
Avsikten är att en ny överenskommelse från och med 2022 ska reglera kommunernas arbete
med både krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att Överenskommelse om
kommunernas arbete med civilt försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden
2021–2022. Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det
bedöms lämpligt.
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1.3 Extraordinär händelse
Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som
det är definierat i 1 kap. 4 §:
”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.”
1.4 Krisberedskap omfattar mer än LEH
Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med uppgifterna i LEH. För
att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och
lagen om skydd mot olyckor, förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett
grundläggande arbete med krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de
ytterligare förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen
ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt skydd.
Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även vara
användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Statens ersättning till
kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för
mycket omfattande och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.
1.5

Sekretess

Enlig Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i riskoch sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför
sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas
möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs.
Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.
Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning
eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det
kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för Sveriges säkerhet
om uppgiften röjs.
1.6 Revidering och uppföljning
Detta styrdokument ska fastställas av Kommunfullmäktige för varje mandatperiod och
revideras vid behov. Revideringar ska ske i syfte att säkerställa följsamhet till gällande
lagstiftning, förordningar samt andra krav och överenskommelser. Innehållet kontrolleras
årligen av säkerhetschef/säkerhetsskyddschef.
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2 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap
2.1

Ledningsstruktur

2.1.1 Kommunfullmäktige
• Är ytterst ansvarig för kommunens kris- och krigsberedskap.
• Säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för kommunens krisberedskap och
krigsberedskap.
• Beslutar om krisledningsnämndens reglemente och programmet för krisberedskap och
civilt försvar.
2.1.2 Kommunstyrelsen
• Har det övergripande ansvaret för uppsikt, ledning och samordning av kommunala
förvaltningsområdets krisberedskap, krishantering och krigsplanering.
• Beslutar om övergripande riktlinjer och motsvarande styrdokument, i enlighet med
lagstiftning och kommunfullmäktiges beslut.
• Säkerställer att det avsätts tillräckliga resurser för förvaltningens krisberedskap.
• Säkerställer att styrning och ledning gällande krisberedskap och krigsberedskap är effektiv
och ändamålsenlig, samt sker i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.
• Skall utse krisledningsnämnd
2.1.3 Krisledningsnämndens ansvar
Krisledningsnämndens ansvarsområden omfattar att inom kommunens geografiska område
fullgöra de politiska uppgifterna under extraordinära händelser i fredstid. I detta skall ingå
att besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i
kommunen i den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.
2.1.4 Bolag, stiftelser och förbund
• Ansvarar för att analysera vilka extraordinära händelser som kan drabba verksamheten och
sammanställa detta i en risk och sårbarhetsanalys.
• Ansvarar för att utifrån identifierade risker och sårbarheter ha en ändamålsenlig
krisledningsorganisation samt en kontinuitetsplanering för att säkerställa att samhällsviktig
verksamhet även kan bedrivas vid samhällsstörningar och krig. Detta innefattar eventuell
krigsorganisation och krigsplacering av personal.
• Skall har ett anpassat säkerhetsskydd (Säkerhetsskyddslag 2018:585) utifrån
verksamhetens art.
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2.1.5 Kommunchef
• Ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen för att leda, samordna, utveckla, följa upp och
utvärdera kommunens verksamhet inom krisberedskap, krishantering samt sektorernas
krigsorganisation.
• Ansvarar för kommunens process för risk- och sårbarhetsarbete (2 kap. 1§ Lag 2006:544)
samt säkerhetsskyddsanalys (2 kap. 1§ Säkerhetsskyddslag 2018:585).
• Ansvarar för att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation
som är utbildad och övad.
Ansvarar för att verksamheter som kommunen ska bedriva under höjd beredskap inom
totalförsvaret har en ändamålsenlig krigsorganisation och att erforderlig personal är
krigsplacerade.
• Skall utse kommunens säkerhetsskyddschef och säkerställa att kommunen har rutiner för
att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att
de röjs, ändras eller förstörs.
• Säkerställer kommunens deltagande och representation i externa samverkansgrupper
gällande krisberedskap och totalförsvar.

2.1.6 Sektorschef
•

Ansvarar för att planera, samordna, genomföra, följa upp och utvärdera sektorns
verksamhet, inklusive, krisberedskap och krishantering.

•

Ansvarar för att den samhällsviktiga verksamhet som sektorn bedriver har en
kontinuitetsplanering för att säkerställa verksamheten även kan bedrivas vid
samhällsstörningar och höjd beredskap.

•

Säkerställer följsamhet till lagstiftning och förordningar samt styrdokument och
anvisningar gällande krisberedskap.

•

Fastställer sektorsspecifika instruktioner, rutiner, arbetsbeskrivningar och
motsvarande styrdokument avseende, krisberedskap och krigsberedskap.

2.1.7 Chef/Medarbetare
• Ansvarar gemensamt för att bidra till en god krisberedskap och kontinuitetsplanering inom
sina respektive verksamhets- och ansvarområden.
• Ansvarar för att uppmärksamma och rapportera identifierade risker och brister inom
krisberedskap och krishantering. Rapportering sker till närmaste chef.
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2.1.8 Den enskildes ansvar
Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka
och friska bör vi räkna med, i händelse av en kris, att samhällets resurser till en början
framförallt används för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och
barn. Ett säkert samhälle förutsätter att den enskilde individen tar sitt ansvar över hela
hotskalan. Från vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till kriser i samhället då kanske
flera viktiga funktioner inte fungerar normalt.
Därför skall den enskilde medborgaren:
•

Aktivt hålla sig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för
att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna ingår
också i detta ansvar.

•

Ha en hemberedskap för sina grundläggande behov utifrån myndigheternas direktiv.

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte
reglerat, utan beror på händelse och den egna förmågan.
2.2

Risker, sårbarheter och riskreducerande arbete

Åtgärder och verksamhet kopplat till kommunens krisberedskap ska utgå från den risk- och
sårbarhetsanalys som under det första året varje mandatperiod fastställs av
Kommunfullmäktige.
Det arbete och de åtgärder som ska utföras under mandatperioden för att reducera eller ta
bort risker och sårbarheter samt öka förmågan till att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet lämnas förslag på i risk- och sårbarhetsanalysen och ska införas i samtliga
kommunala verksamheters verksamhetsplaner.
De kommunala verksamheter som i risk- och sårbarhetsanalysen bedöms vara
samhällsviktiga ska i en kontinuitetsplan ange rutiner och planer för att upprätthålla
samhällsviktig verksamhet. Arbetet med kontinuitetsplanerna samordnas från KS-kansli
medan ansvaret för framtagandet ligger på respektive sektorschef.
2.3

Krishanteringsorganisation

I kommunens krisplan ska anges hur kommunen ska organisera sig vid en samhällsstörning.
Här anges även hur ledning och samordning sker, vilka lokaler som disponeras samt hur
samband säkerställs. I ledningsplan för krisberedskap finns även rutiner för aktivering samt
krisorganisationens ansvar och mandat. Ledningsplan för krisberedskap fastställs första året
under varje mandatperiod men kontrolleras minst en gång per år och revideras vid behov.
Krishanteringsorganisationen ska, då den aktiveras, kunna bedriva operativ ledning,
samverkan, omvärldsbevakning, framtagande av lägesbild, kriskommunikation samt
analysera händelseutvecklingen av en händelse på kort och lång sikt.
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Ledningslokalerna till krishanteringsorganisationen ska vara utrustade och testade avseende
elförsörjning, med möjlighet till reservkraftförsörjning, till lokaler, arbetsplatser och
tekniska system med en uthållighet om minst en vecka. Det ska dessutom finnas en utpekad
alternativ lokalisering för krishanteringsorganisationen.
2.4

Informationssäkerhet

Kommunen och dess verksamheter ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete
i enlighet med tillämplig informationssäkerhetsstandard. Häri bör ligga utveckling av rutiner
för att hantera kritiska beroenden till system och tjänster för informationshantering som är
av central betydelse. Kommunen ska ha en förmåga att identifiera och hantera
säkerhetsbrister i kritiska verksamhetssystem och övrig informationshantering.
Krav på informationssäkerhet ska ställas då informationshantering upphandlas av extern
leverantör eller när kommunal verksamhet upphandlas av extern part.

3 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
3.1

Lagtext

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH).
3.2 Kommunens uppgifter
•

•

•

Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det
geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag
och kommunalförbund.
Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.
Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med
avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret.
Underlaget ska användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3.3 Arbete med risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska baseras bland annat på följande källor:
•
•
•
•

Tidigare risk- och sårbarhetsanalyser och sammanställningar
Inhämtning av underlag från kommunens olika verksamheter
Underlag och analyser från andra lokala, regionala och nationella aktörer
Utvärderingsunderlag från genomförda övningar
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•

Erfarenheter från inträffade oönskade händelser

Resultatet av den dagliga omvärldsbevakning som bedrivs med syfte att följa trender och hur
händelser som inträffar i omvärlden kan påverka kommunens verksamheter, ska också
beaktas i kommunens sammanställning av analyser.
Deltagare i risk- och sårbarhetsanalysarbetet ska vara kommunens samhällsviktiga
verksamheter.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska sammanställas skriftligen utifrån gällande föreskrifter samt
fastställas av Kommunfullmäktige.
Processen skall ledas av förvaltningen, men riskerna skall utgå från kommunens geografiska
områdesansvar. De identifierade riskerna skall sammanställas i ett dokument som antas av
lägst kommunstyrelsen. En publik version, där information som bör skyddas av sekretess
tagits bort (exempelvis information om stabers uthållighet, information om gränssättande
tekniska faktorer, detaljerade beskrivningar av beroendeförhållanden), skall finnas
tillgänglig för allmänheten via kommunens hemsida.
Arbetet med förvaltningens sårbarhetsanalys och åtgärder för att minska dessa sårbarheter är
en årlig löpande process där förvaltningens verksamheter skall delta. Förvaltningen skall
under mandatperioden säkerställa att kommunens verksamheter har:
• Identifierar sina samhällsviktiga åtaganden.
• Identifierat maximala/acceptabla avbrottstider för respektive samhällsviktigt åtagande.
• Säkerställt reservrutiner eller alternativ hantering för respektive samhällsviktigt åtagande.
• Förslag på åtgärder som ökar förmågan om den bedöms som bristfällig.
• Planera och budgetera för att prioriterade åtgärder blir genomförda.
• Följa upp effekten av genomförda åtgärder enligt förvaltningens rutiner för uppföljning.

4 Kommunens ambitioner med sitt geografiska områdesansvar
4.1
•

Lagtext
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i
fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH):
× Olika aktörer inom kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
× de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas och
× information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
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•

•

•

•

Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka
åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat
krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH).
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen
bestämmer (länsstyrelsen) lägesrapporter och information om händelseutvecklingen,
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder (2
kap. 9 § LEH).
Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär att
kommunstyrelsen under höjd beredskap ska 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.
Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den myndighet som
regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om beredskapsläget och de övriga
förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

4.2 Kommunens uppgifter
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser
inför extraordinära händelser.
Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika
aktörers åtgärder.
Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en
extraordinär händelse.
Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse
samordnas.
Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En
förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka
med kommunen.
Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan
sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.
Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och
regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (till exempel WIS och
Rakel).
Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen
vid en extraordinär händelse.
Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.
Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för
informationsutbyte.
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•

Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering
och för lägesbilder.

4.3 Samverkan mellan aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet
Ales kommun har ett krishanteringsråd med syfte att skapa en sammanhållande arena för
samverkan mellan aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet. Kommunen är
sammankallande i krishanteringsrådet.
Syftet med krishanteringsrådet är att möjliggöra för aktörer som bedriver samhällsviktig
verksamhet inom kommunens geografiska område att samverka för att uppnå samordning av
förberedelser inför och åtgärder under en samhällsstörning samt vid höjd beredskap eller
krig.
4.4 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
I kommunens krisplan ska anges hur en ISF-funktion ska vara organiserad. Inom Ales
kommun ska det finnas en tjänsteperson i beredskap (TiB). I kommunens krisplan anges hur
en TiB-funktion ska vara organiserad.
4.5 Samlad lägesbild och omvärldsbevakning
I kommunens krisplan ska anges hur arbetet med samlad lägesbild och omvärldsbevakning
ska bedrivas. I planen anges även hur den samlade lägesbilden ska förmedlas till mottagare
inom kommunens organisation, till aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område, till Länsstyrelsen och grannkommuner samt till övriga
aktörer som bedöms vara berörda av aktuell händelse.
4.5.1 Deltagande i samverkanskonferenser
Kommunens rutiner för deltagande i samverkanskonferenser ska anges i operativ krisplan.
4.6 Information till allmänheten
I kommunens operativa krisplan ska anges hur samordning av information till allmänheten
vid en samhällsstörning ska ske. Vidare ska här anges rutiner för spridning av information
till allmänheten via exempelvis sociala medier, kommunens webbplats, viktigt meddelande
till allmänheten (VMA), informationsnumret 113 13, Sveriges Radio P4 samt hur
informationspunkter upprättas och bemannas.
4.7 Samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det
egna geografiska området
Samverkan sker med Länsstyrelsen samt närliggande geografiska områden. Inom dessa
nätverk kan samverkan ske avseende kommunens förberedelser inför samhällsstörningar
samt inför höjd beredskap eller krig.
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4.8 Kommunikation med berörda krisberedskapsaktörer
Kommunen ska ha förmåga att kommunicera via både WIS och Rakel både internt mellan
kommunala verksamheter samt externt med länsstyrelse och grannkommuner.
Kommunen har ett nära samarbete med FRG (Frivilliga Resurs Gruppen) som också
tilldelats ett antal alternativa radioapparater som kan användas vid samhällsstörning.
4.9 Förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport
I kommunens operativa krisplan ska anges hur sammanställning och rapportering till
Länsstyrelsen vid extraordinär händelse och andra kriser ska ske.
4.10 Beredskapsförberedelser
I det geografiska områdesansvaret finns en förberedande del som är nödvändig för att såväl
fredstida krishantering som den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap ska
fungera. Ales kommun har ett samarbete med samhällets viktiga aktörer genom vårt
Krishanteringsråd.
4.11 Tekniskt system för informationsutbyte
Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för
informationsutbyte, under förutsättning att införandet inte medför några större kostnader för
kommunen. Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för
rapportering och för lägesbilder.

5 Planering avseende krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar
5.1
•

•

•
•

Lagtext
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 §
LEH).
Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning
och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära
händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH).
Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap.
44 § kommunallag).
Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda sektorn
under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga
uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag).
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•

•

•

•

Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera frågor
som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser
ska kunna tillämpas i erforderlig omfattning.
Kommuner och regioner ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap, 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 totalförsvaret.
Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna upprätthålla sin
verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet
som ska bedrivas under höjd beredskap med information om bl.a. krigsorganisation och
vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen.
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för ledningen av
den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

5.2 Kommunens uppgifter
•

•
•

•

Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet
med krisberedskap under mandatperioden och innehålla:
o övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
o kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
o kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
o vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.
Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet för
krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommunchefen ange vilka uppgifter som
kommunchefen ska ha avseende krisberedskap. Kommunstyrelsen bör i instruktionen
för kommunchefen ta ställning till vilken roll som kommunchefen ska ha avseende
kommunens arbete med krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande
arbetet och kommunens organisation för krisledning. kommunchefen behöver inte
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen.
Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska
innehålla:
o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.
o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och
ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.
o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning
som disponeras vid extraordinära händelser.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. Utbildnings- och
övningsplanen ska beslutas av lägst kommunchefen.
Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för hantering av
extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen ska vara beslutade
senast 31 december under den nya mandatperiodens första år.
Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk försörjning
och krisstöd ska vara utbildade och övade.
o Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska
övas minst en gång per mandatperiod.
o Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering,
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller
nationell nivå som avser fredstida kriser.
Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning ges
kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.
Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.
Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera
uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs,
ändras eller förstörs.
Kommunen ska under perioden 2022-2024 etablera en process för
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet.
Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom
totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva
under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar.
Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd
beredskap ansvara för kommunens ledning.
Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i utbildningar
och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan
statlig myndighet.

5.3 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap
Detta dokument utgör styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
5.4 Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för krisledningsnämnden är fastställt av Kommunfullmäktige från 2020-04-08.
5.5 Instruktion för kommunchefen
Kommunstyrelsen bör under 2022 i instruktionen för kommunchefen ange vilka uppgifter
som kommunchefen ska ha avseende krisberedskap.
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5.6 Plan för hantering av extraordinära händelser
Kommunens Program för krisberedskap och civilt försvar. Planen ska fastställas av
kommunfullmäktige under 2021.
5.7 Utbildnings- och övningsplan
Utbildnings- och övningsplan för mandatperioden tas fram under 2022 och fastställs av
kommunchefen.
Utbildnings- och övningsplanen ska beakta det behov som finns inom specifika roller eller
funktioner. Syftet är att utbilda, ge kännedom samt säkerställa att de som bemannar
funktionerna har tillräcklig kännedom för att kunna lösa sina uppgifter vid en
samhällsstörning.
Rollerna är: krisledningsnämnd, övriga förtroendevalda, krisledningsstaben,
informationsstaben, berörda sektorsledningar eller motsvarande, beredskapsfunktioner inom
kommunalteknisk försörjning, frivillig resursgrupp (FRG), psykisk och socialt
omhändertagande (POSOM) samt övriga grupper som kommunen bedömer ha behov av
utbildning och övning.
Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.
5.8 Utbildning inom höjd beredskap och totalförsvar
Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande kunskaper om de
författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är
angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar. Utbildnings- och övningsplanen ska beakta
detta behov.
5.9 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska alla kommuner ha en
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt denna överenskommelse
ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta är en förutsättning för att
kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende
totalförsvarsfrågor.
Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef.

5.10 Civilt försvar
Kommunen ska under 2021 fortsätta med sin planering avseende krigsorganisation och
krigsplacering.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6 Levandegöra
Handlingsprogrammet kommuniceras ut på hemsidan efter att kommunfullmäktige antagit
det.
Respektive bolagsstyrelse och förbundsdirektion skall informeras om handlingsprogrammet
och uppmanas anta detta. I delägda bolag ska kommunen verka för samordning av
respektive ägarkommuns handlingsprogram.
Förvaltningen skall genom förvaltningsledningen säkerställa att handlingsprogrammet
uppfylls inom berörda verksamheter.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 253

Dnr KS-EKO.2021.553

Begäran från socialnämnden om tillåtelse att göra
underskott 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillåta
socialnämnden för år 2022 göra ett underskott motsvarande högst 15 mkr.
Sammanfattning
Socialnämnden har i sitt beslut kring verksamhetsplan och budget inkommit
med en begäran om att göra ett underskott motsvarande högst 15 mkr.
Enligt sektor socialtjänst bedömning har nämnden under flera år haft relativt få
platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek.
Hösten 2021 ökade behovet av platser, vilket föranledde öppning av ytterligare
åtta platser. Högst sannolikt kommer detta inte vara tillräckligt utan under 2022
kommer ställning behöva tas till behovet att öppna ytterligare platser.
Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 mkr och ytterligare 10 platser
motsvarar 8-9 beroende på hur bemanningen kan lösas mkr. Sektorn bedömer
att det ekonomiska utrymmet inte finns i ramtilldelningen och nämnden
efterfrågar därför möjligheten hos kommunstyrelsen att göra underskott
motsvarande högst 15 mkr för att hantera det ökade behovet av platser.
När budgeten för Ale kommun beslutades så bedömdes skatteintäkterna uppgå
till 2 107 mkr, den senaste skatteprognosen ihop med uppdaterad
befolkningsprognos visar på att skatteintäkterna nu prognostiseras bli cirka 10
mkr högre än budgeterat. Detta medför att, så som läget bedöms just nu, så
klarar kommunen att finansiera ett underskott upp till 10 mkr hos
socialnämnden samtidigt som kommunen klarar sitt budgeterade resultat
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens beslut SN § 82, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att tillåta socialnämnden för år 2022 göra ett
underskott motsvarande högst 15 mkr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef socialtjänst
Ekonomichef
För kännedom

Kommunchef
Socialnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-EKO.2021.553
Datum: 2021-11-18
Controller Martin Palm
Kommunstyrelsen

Begäran från Socialnämnden om tillåtelse att göra underskott
2022
Förslag till beslut
Sektor kommunstyrelsen överlämnar ärendet utan förslag till beslut.

Sammanfattning
Socialnämnden har i sitt beslut kring verksamhetsplan och budget inkommit med en begäran
om att göra ett underskott motsvarande högst 15 mkr.
Enligt sektor socialtjänst bedömning har nämnden under flera år haft relativt få platser på
särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek. Hösten 2021 ökade behovet
av platser, vilket föranledde öppning av ytterligare åtta platser. Högst sannolikt kommer detta
inte vara tillräckligt utan under 2022 kommer ställning behöva tas till behovet att öppna
ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 mkr och ytterligare 10 platser
motsvarar 8-9 beroende på hur bemanningen kan lösas mkr. Sektorn bedömer att det
ekonomiska utrymmet inte finns i ramtilldelningen och nämnden efterfrågar därför
möjligheten hos kommunstyrelsen att göra underskott motsvarande högst 15 mkr för att
hantera det ökade behovet av platser.
När budgeten för Ale kommun beslutades så bedömdes skatteintäkterna uppgå till 2 107 mkr,
den senaste skatteprognosen ihop med uppdaterad befolkningsprognos visar på att
skatteintäkterna nu prognostiseras bli cirka 10 mkr högre än budgeterat. Detta medför att, så
som läget bedöms just nu, så klarar kommunen att finansiera ett underskott upp till 10 mkr
hos socialnämnden samtidigt som kommunen klarar sitt budgeterade resultat

Maria Reinholdsson

Martin Palm

Kommunchef

Tf ekonomichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens beslut SN § 82, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef socialtjänst
Ekonomichef
För kännedom:

Kommunchef
Socialnämnden
Ärendet
Socialnämnden har i sitt beslut kring verksamhetsplan och budget inkommit med en begäran
om att göra ett underskott motsvarande högst 15 mkr.
Enligt sektor socialtjänst bedömning har nämnden under flera år haft relativt få platser på
särskilt boende för äldre, ställt i relation till kommunens storlek. Hösten 2021 ökade behovet
av platser, vilket föranledde öppning av ytterligare åtta platser. Högst sannolikt kommer detta
inte vara tillräckligt utan under 2022 kommer ställning behöva tas till behovet att öppna
ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6 mkr och ytterligare 10 platser
motsvarar 8-9 mkr. Sektorn bedömer att det ekonomiska utrymmet inte finns i
ramtilldelningen och nämnden efterfrågar därför möjligheten hos kommunstyrelsen att göra
underskott motsvarande högst 15 mkr för att hantera det ökade behovet av platser.
Förvaltningens bedömning är att det utökade behovet av platser är såpass stort att det får
bedömas vara orimligt att socialnämnden skall kunna hantera det inom sina tilldelade medel.
Förvaltningen bedömning är att socialnämnden bör får gå med visst underskott för att hantera
det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre. De prognostiserade högre
skatteintäkterna täcker dock inte hela behovet som socialnämnden har, ärendet överlämnas
därför utan förslag till beslut..
Ekonomisk bedömning
När budgeten för Ale kommun beslutades så bedömdes skatteintäkterna uppgå till 2 107 mkr,
den senaste skatteprognosen ihop med uppdaterad befolkningsprognos visar på att
skatteintäkterna nu prognostiseras bli cirka 10 mkr högre än budgeterat. Detta medför att, så
som läget bedöms just nu, så klarar kommunen att finansiera ett underskott på upp till 10 mkr
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hos socialnämnden samtidigt som kommunen klarar sitt budgeterade resultat.
Skatteprognosen är ännu ej fastställd och kan både förbättras och försämras framöver.
I budget för 2022 så förstärktes socialnämndens budget med 13,1 mkr för
befolkningsförändringar inom sina målgrupper, dessa medel är vanligtvis avsedda för att
hantera den här typen av förändringar.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Ekonomifunktionen administrerar förändringen.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det utökade behovet av platser är såpass stort att det får
bedömas vara orimligt att socialnämnden skall kunna hantera det inom sina tilldelade medel.
Förvaltningen bedömning är att socialnämnden bör får gå med visst underskott för att hantera
det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre. De prognostiserade högre
skatteintäkterna täcker dock inte hela behovet som socialnämnden har, ärendet överlämnas
därför utan förslag till beslut..
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

SN § 82

Dnr S.N.2021.88

Nämndplan med budget 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära tillåtelse om att göra ett underskott
motsvarande högst 15 miljoner kronor 2022.
att anta Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden,
att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt
sammankopplat med flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är
ambitionen att arbeta utifrån de tre perspektiven om ett hälsofrämjande
samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och att det ska finnas
hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver.
Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det
ekonomiska utrymmet i ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden
hos kommunstyrelsen föreslås begära möjlighet om att göra ett underskott
2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nämndplan med budget 2022, 2021-11-04
REVIDERAD Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden, 2021-11-16
Mötesanteckningar 2021-10-22 från Informations- och förhandlingsmöte, IFM,
med information enligt 19 § MBL
Protokoll 2021-10-29 förhandling enligt 11 § MBL gällande nämndplan och
budget 2022
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunstyrelsen
Sektorledning sektor socialtjänst

Justerandes sign.
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.88
Datum: 2021-11-04
Verksamhetsutvecklare Hanna Kämpe
Socialnämnden

Nämndplan med budget 2022
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära tillåtelse om att göra ett underskott motsvarande högst 15
miljoner kronor 2022.
att anta Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden,
att paragrafen justeras omedelbart.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt sammankopplat med
flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre
perspektiven om ett hälsofrämjande samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och
att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver.
Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det ekonomiska utrymmet i
ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden hos kommunstyrelsen föreslås begära
möjlighet om att göra ett underskott 2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.

Ebba Gierow
Sektorchef

Hanna Kämpe
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Nämndplan med budget 2022, 2021-11-04
REVIDERAD Nämndplan med budget 2022, Socialnämnden
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Mötesanteckningar 2021-10-22 från Informations- och förhandlingsmöte, IFM, med
information enligt 19 § MBL
Protokoll 2021-10-29 förhandling enligt 11 § MBL gällande nämndplan och budget 2022
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Sektorledning sektor socialtjänst
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Ärendet
Sedan 2020 har sektorn arbetat med att skapa en struktur som stödjer intentionen om färre
skrivna rapporter och ett bra underlag för tillitsdialoger. Nämndplanen för socialnämnden tar
sikte på att lyfta några delar från kommunfullmäktiges plan i form av nämndmål. Uppgiften
för respektive verksamhetsområde blir sedan att omsätta dessa i uppdrag och/eller aktiviteter
för att bidra till en måluppfyllelse på helheten. Hur detta arbete sedan fortskrider under året
återkopplas till nämnden genom tillitsdialoger med respektive verksamhetsområde samt en
skriftlig rapport för helheten.
Till varje strategisk målsättning i nämndplanen finns en beskrivningstext från
kommunfullmäktige. Därefter följer nämndens mål och eventuella uppdrag (givna av
kommunfullmäktige).
Hälsa och välbefinnande är fortsatt nämndens kärnuppdrag, men är tätt sammankopplat med
flera av de andra målsättningarna. Inom alla områden är ambitionen att arbeta utifrån de tre
perspektiven om ett hälsofrämjande samhälle, att rusta individer att nå sin fulla potential och
att det ska finnas hållbara och tillgängliga stöd för de som behöver. En framgångsfaktor för att
nå verkligt resultat utifrån de strategiska målsättningarna är fungerande samverkan, både
internt och externt.
Utöver att tillhandahålla goda insatser inom ramen för kärnuppdraget arbetar nämndens olika
verksamhetsområden också ständigt med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är
möjligt, införliva ny teknik i samma syfte eller för att på sikt avlasta medarbetarna.
Ekonomisk bedömning
Sektor socialtjänsts kostnader har ökat inom verksamhetsområdena, som en sannolik
konsekvens av pandemin, men även av andra orsaker. Funktionsstöd har under 2021 öppnat
ett nytt boende vars drift ska finansieras på helår, vilket kräver ett resurstillskott. Individ- och
familjeomsorgens kostnader har också ökat under 2021, framförallt med avseende på
placeringar, med och utan tvång. För att finansiera detta 2022 kommer nämndens buffert att
reduceras från 1,8% 2021 till 1,4% för 2022. Verksamhetsområdena ovan har då fått
kostnadstäckning för förutsägbara kostnader, vilket bör innebära att 1,4% ger tillräcklig
resiliens.
Den samlade äldreomsorgen får riktade statsbidrag även 2022. Detta medför att de satsningar
som inletts 2021, exempelvis demensteam och förstärkning av bemanningsplaneringsenheten,
kan fortsätta.
Ale har under flera år haft relativt få platser på särskilt boende för äldre, ställt i relation till
kommunens storlek. Under 2018 stängdes totalt 28 platser, varav 10 via samverkansavtal säljs
till Kungälvs kommun. Övriga 18 platser har varit tomställda. Hösten 2021 ökade behovet av
platser markant vilket föranledde öppning av ytterligare åtta platser. Högst sannolikt kommer
detta inte vara tillräckligt utan under hösten 2021 eller tidigt 2022 kommer ställning behöva
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tas till behovet att öppna ytterligare platser. Helårseffekt för de åtta platserna motsvarar 6
miljoner kronor och ytterligare 10 platser motsvarar 8-9 miljoner kronor beroende på hur
bemanningen kan lösas. Det ekonomiska utrymmet finns inte i ramtilldelningen och nämnden
konstaterar därför att medelstilldelningen i förhållande till uppdraget är otillräcklig och
kommer hos kommunstyrelsen efterfråga möjlighet att göra ett underskott motsvarande högst
15 miljoner kronor.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL,
2021-10-22 och 2021-10-29
Informerad enligt 19 § MBL 2021-10-22, se protokoll som bilaga.
Förhandlad enligt 11 § MBL 2021-10-29, se protokoll som bilaga.
Beslutets genomförande
Nämndplan med budget 2022 kommer ytterligare konkretiseras i planen för respektive
verksamhetsområde. Uppdrag och/eller aktiviteter för att bidra till en måluppfyllelse på
helheten kommer där att beskrivas.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagen nämndplan med budget ligger väl i linje med av
kommunfullmäktige uppsatta mål och uppdrag. Dock bedöms inte det ekonomiska utrymmet i
ramtilldelningen motsvara uppdraget, varför nämnden hos kommunstyrelsen föreslås begära
möjlighet om att göra ett underskott 2022 motsvarande högst 15 miljoner kronor.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 254

Dnr KS.2021.544

Remiss avseende Hälso- och sjukvårdsavtal och
tillhörande överenskommelser 2022-2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat
remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det
förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, som avser reglera samverkan
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen. Socialnämnden har i beslut SN § 89, 2021-11-17 föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar.
Remissvaret är framtaget av förvaltningen i samverkan med andra kommuners
tjänstepersoner med olika kompetenser och befattningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens protokoll SN § 89, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal, 2021-10-01
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser,
2021-10-01
Samverkan kring remissversionen av hälso- och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser, 2021-11-09
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef socialtjänst
För kännedom

Kommunjurist

Justerandes sign.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.544
Datum: 2021-11-18
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Remiss avseende Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande
överenskommelser 2022-2026
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar
avseende förslag till revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.

Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag till
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och
sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Socialnämnden har i
beslut SN § 89, 2021-11-17 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta upprättat remissvar. Remissvaret är framtaget av förvaltningen i samverkan med andra
kommuners tjänstepersoner med olika kompetenser och befattningar.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens protokoll SN § 89, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal, 2021-10-01
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser, 2021-10-01
Samverkan kring remissversionen av hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser, 2021-11-09
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef sektor socialtjänst
För kännedom:

Kommunjurist
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtalet är ett huvudavtal med fyra tillhörande överenskommelser
(bilagor), som reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49
kommuner och Västra Götalandsregionen. Avtalet delas in i tre delar:
Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna.
Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för de
målgrupper som både kommunerna och Västra Götalandsregionen har hälso- och
sjukvårdsansvar för.
Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här återfinns de överenskommelser som är
specifika för aktuellt samverkansområde såsom;
-

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra
Götaland.
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende.
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.
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Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslag till reviderat
hälso- och sjukvårdsavtal. Förvaltningen har samverkat med andra kommuners
tjänstepersoner som med olika kompetenser och befattningar har arbetat fram ett förslag på
remissvar.
Inledningsvis anser förvaltningen att det är ett positivt och nödvändigt avtal som har
reviderats. Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och
säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunerna och regionen. Dock pågår idag en omställning av dagens hälso- och
sjukvårdssystem, från en vård som av tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en hälsooch sjukvård som har primärvården som nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem.
Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera hälso- och sjukvårdsavtal
initierats och slutrapporterats, såsom exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära
vård, en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en ny
socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, utredning om äldreomsorgslag samt stärkt rätt till
personlig assistans med mera. En del av dessa har gett upphov till lagförändringar, bland
annat en ny skrivning i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, om primärvård och
primärvårdsuppdraget.
Det råder en osäkerhet i nuläget vad och hur dessa kan komma att påverka framtida arbete
inom kommun och samverkan mellan kommun och region. Sammantaget anser förvaltningen
att förutsättningarna för att ge ett väl grundat svar på remissversion av hälso- och
sjukvårdsavtalet är idag osäkra. Förvaltningen anser att det i första hand hade varit önskvärt
med en förlängning av nuvarande avtal för att kunna ta fram ett helt nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal, som står i samklang och är tidsenlig med omställningen till en god och nära
vård. Dock är förvaltningen införstådda med svårigheten att i dagsläget arbeta fram ett nytt
Hälso- och sjukvårdsavtal.
Förslaget till remissvar inledes med de generella synpunkterna på avtalsförslaget som
förvaltningen föreslår att kommunen bör lämna. I övrigt utgår remissvarets synpunkter från
dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås kommunen inte ha
några nämnvärda synpunkter på. Remissvaret blir tydligast om det läses som en helhet, men
nedanstående punkter bedöms av förvaltningen vara av störst betydelse;
Vårdnivå
Förvaltningen bedömer att det är viktigt att Hälso- och sjukvårdsavtalet är tydligt vad gäller
omfattningen av parternas uppdrag. Det råder bristande samsyn om de grundläggande
förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. I förarbetena till
nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har befogenhet att bedriva
beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka
hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i primärvården kommer att förändras över tid.
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I förslaget till remissvaret framhävs att det måste tydliggöras att kommunerna endast kan
bedriva och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på ”primärvårdsnivå”. Frågan om ansvar och
befogenheter bör tas omhand av de båda huvudmännen innan kommunerna, avtalsvägen, tar
på sig ett ansvar som de möjligen saknar lagligt stöd för att utföra. Det är kommunerna som
vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och kommunens legitimerade personal som
riskerar att hamna i kläm.
Ansvarsgränser
Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar för en del godtyckliga
bedömningar. Frågan kring ansvarsgränser och ekonomiska åtaganden blir relevant på grund
av det delade huvudmannaskapet. I avtalsförslaget tillskrivs bland annat kommunen ett utökat
ansvar för patienter utan att tydliggöra formkrav för överenskommelserna avseende
beslutsmandat eller eventuell finansiering.
I avtalsförslaget framgår det att avsikten med avtalet är att det ska ge de förutsättningar som
behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. Vid goda
relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när ansvar
ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär att dessa frågor blir allt
viktigare. Förvaltningen anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet ska kunna
ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. Ale kommun
har inför tidigare revideringar av hälso- och sjukvårdsavtalet lämnat synpunkter på
ansvarsfrågan.

Ekonomisk bedömning
I det reviderade avtalsförslaget återfinns ett antal skrivningar som innebär en förskjutning av
arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt
bemanningsutmaningar för kommunen. Det reviderade avtalsförslaget bygger på ett
personcentrerat förhållningssätt och är inte tydligt vad avser ansvarsfördelningen mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna. Otydligheten avser både det materiella
innehållet och det ekonomiska ansvaret. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen
kommer således bero på avtalets slutliga utformning och hur avtalet sedan kommer att
tillämpas.
Det reviderade avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Det kan i
sin tur medföra ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser
för anhöriga.
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Invånarperspektiv
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan
parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.
Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt, där patienten ska
ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling, är viktigt att lyfta fram och görs
bra i avtalsförslaget. Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den enskilde snarare än att
skicka den enskilde mellan vårdinrättningar.
Förvaltningens förslag till remissvar innehåller synpunkter på att den enskildes egna
valmöjligheter och de etiska och juridiska frågeställningarna som kan uppkomma, om
patienten inte önskar att få sin vård i hemmet inte har belysts i avtalet. Fortsättningsvis saknar
avtalet resonemang kring de etiska dilemman som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i
hemmet med hänsyn till anhöriga och patientens livsvillkor.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service
för personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL,
det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL.
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, hemsjukvård, är regionen den huvudman som är primärt ansvarig.
Regionen kan dock träffa avtal med en kommun inom regionen om att överlåta skyldigheten
att erbjuda hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och
inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som omfattas av avtalet.
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det
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vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.
Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.

Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Sektorchef för sektor socialtjänst kommer att lämna in kommunens synpunkter.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att kommunen bör ta vara på möjligheten att lämna synpunkter
på förslaget. En del skrivningar i avtalet kan medföra en förskjutning av arbetsuppgifter och
ansvar, vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för
kommunen. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
Sektor kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens förslag.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

SN § 89

Dnr S.N.2021.235

Remiss avseende Hälso- och sjukvårdsavtal och
tillhörande överenskommelser
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta
upprättat remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser,
att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det
förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, som avser reglera samverkan
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen. Förvaltningen har samverkat tillsammans med andra
kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och befattningar har
arbetat fram ett förslag på remissvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Remissvar på förslag till revidering av nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026, 2021-10-29
Remissvar på förslag till revidering av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och
tillhörande överenskommelser 2022-2026, 2021-10-28
Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal, 2021-10-01
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser,
2021-10-01
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef sektor socialtjänst
För kännedom

Kommunstyrelsen
Kommunchef
Kommunjurist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(7)

Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.235
Datum: 2021-10-29
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Socialnämnden

Remissvar på förslag till revidering av nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat
remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser,
att paragrafen justeras omedelbart.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag till
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal, som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och
sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har
samverkat tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser
och befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar.

Ebba Gierow
Sektorchef sektor socialtjänst

Josefin Thorn Tuvestad
Kommunjurist

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Remissvar på förslag till revidering av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och
tillhörande överenskommelser 2022-2026, 2021-10-29
Remissvar på förslag till revidering av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande
överenskommelser 2022-2026, 2021-10-28
Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal, 2021-10-01
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser, 2021-10-01
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef sektor socialtjänst
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Kommunchef
Kommunjurist
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Ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtalet är ett huvudavtal med fyra tillhörande överenskommelser
(bilagor), som reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49
kommuner och Västra Götalandsregionen. Avtalet delas in i tre delar:
Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna.
Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för de
målgrupper som både kommunerna och Västra Götalandsregionen har hälso- och
sjukvårdsansvar för.
Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här återfinns de överenskommelser som är
specifika för aktuellt samverkansområde såsom;
-

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra
Götaland.
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende.
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslag till reviderat
hälso- och sjukvårdsavtal. Förvaltningen har samverkat med andra kommuners
tjänstepersoner som med olika kompetenser och befattningar har arbetat fram ett förslag på
remissvar.
Inledningsvis anser förvaltningen att det är ett positivt och nödvändigt avtal som har
reviderats. Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och
säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunerna och regionen. Dock pågår idag en omställning av dagens hälso- och
sjukvårdssystem, från en vård som av tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en hälsooch sjukvård som har primärvården som nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem.
Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera hälso- och sjukvårdsavtal
initierats och slutrapporterats, såsom exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära
vård, en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en ny
socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, utredning om äldreomsorgslag samt stärkt rätt till
personlig assistans med mera. En del av dessa har gett upphov till lagförändringar, bland
annat en ny skrivning i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, om primärvård och
primärvårdsuppdraget.
Det råder en osäkerhet i nuläget vad och hur dessa kan komma att påverka framtida arbete
inom kommun och samverkan mellan kommun och region. Sammantaget anser förvaltningen
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att förutsättningarna för att ge ett väl grundat svar på remissversion av hälso- och
sjukvårdsavtalet är idag osäkra. Förvaltningen anser att det i första hand hade varit önskvärt
med en förlängning av nuvarande avtal för att kunna ta fram ett helt nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal, som står i samklang och är tidsenlig med omställningen till en god och nära
vård. Dock är förvaltningen införstådda med svårigheten att i dagsläget arbeta fram ett nytt
Hälso- och sjukvårdsavtal.
Förslaget till remissvar inledes med de generella synpunkterna på avtalsförslaget som
förvaltningen föreslår att kommunen bör lämna. I övrigt utgår remissvarets synpunkter från
dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås kommunen inte ha
några nämnvärda synpunkter på. Remissvaret blir tydligast om det läses som en helhet, men
nedanstående punkter bedöms av förvaltningen vara av störst betydelse;
Vårdnivå
Förvaltningen bedömer att det är viktigt att Hälso- och sjukvårdsavtalet är tydligt vad gäller
omfattningen av parternas uppdrag. Det råder bristande samsyn om de grundläggande
förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. I förarbetena till
nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har befogenhet att bedriva
beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka
hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i primärvården kommer att förändras över tid.
I förslaget till remissvaret framhävs att det måste tydliggöras att kommunerna endast kan
bedriva och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på ”primärvårdsnivå”. Frågan om ansvar och
befogenheter bör tas omhand av de båda huvudmännen innan kommunerna, avtalsvägen, tar
på sig ett ansvar som de möjligen saknar lagligt stöd för att utföra. Det är kommunerna som
vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och kommunens legitimerade personal som
riskerar att hamna i kläm.
Ansvarsgränser
Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar för en del godtyckliga
bedömningar. Frågan kring ansvarsgränser och ekonomiska åtaganden blir relevant på grund
av det delade huvudmannaskapet. I avtalsförslaget tillskrivs bland annat kommunen ett utökat
ansvar för patienter utan att tydliggöra formkrav för överenskommelserna avseende
beslutsmandat eller eventuell finansiering.
I avtalsförslaget framgår det att avsikten med avtalet är att det ska ge de förutsättningar som
behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. Vid goda
relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när ansvar
ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär att dessa frågor blir allt
viktigare. Förvaltningen anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet ska kunna
ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. Ale kommun
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har inför tidigare revideringar av hälso- och sjukvårdsavtalet lämnat synpunkter på
ansvarsfrågan.
Ekonomisk bedömning
I det reviderade avtalsförslaget återfinns ett antal skrivningar som innebär en förskjutning av
arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt
bemanningsutmaningar för kommunen. Det reviderade avtalsförslaget bygger på ett
personcentrerat förhållningssätt och är inte tydligt vad avser ansvarsfördelningen mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna. Otydligheten avser både det materiella
innehållet och det ekonomiska ansvaret. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen
kommer således bero på avtalets slutliga utformning och hur avtalet sedan kommer att
tillämpas.
Det reviderade avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Det kan i
sin tur medföra ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser
för anhöriga.
Invånarperspektiv
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan
parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.
Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt, där patienten ska
ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling, är viktigt att lyfta fram och görs
bra i avtalsförslaget. Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den enskilde snarare än att
skicka den enskilde mellan vårdinrättningar.
Förvaltningens förslag till remissvar innehåller synpunkter på att den enskildes egna
valmöjligheter och de etiska och juridiska frågeställningarna som kan uppkomma, om
patienten inte önskar att få sin vård i hemmet inte har belysts i avtalet. Fortsättningsvis saknar
avtalet resonemang kring de etiska dilemman som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i
hemmet med hänsyn till anhöriga och patientens livsvillkor.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12
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kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service
för personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL,
det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL.
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, hemsjukvård, är regionen den huvudman som är primärt ansvarig.
Regionen kan dock träffa avtal med en kommun inom regionen om att överlåta skyldigheten
att erbjuda hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och
inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som omfattas av avtalet.
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.
Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Sektorchef för sektor socialtjänst kommer att lämna in kommunens synpunkter.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det är ett positivt och nödvändigt avtal som har reviderats,
men att kommunen bör ta vara på möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. En del
skrivningar i avtalet kan medföra en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket
troligtvis medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen.
Förvaltningens bedömning är att socialnämnden bör föreslå kommunstyrelsen att besluta att
föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende förslag till revidering av
hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
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Socialnämnden
Diarienummer: S.N.2021.235
Datum: 2021-10-28

Remissvar på förslag till revidering av nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal 2022-2026
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag till
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och
sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem, från en vård som av
tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en hälso- och sjukvård som har primärvården som
nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem. Kommunal hälso- och sjukvård, det vill
säga hemsjukvård är en del av primärvården och kommunen är en av två huvudmän som har
ansvaret för att ge vård i hemmet. Omställning till en nära vård påverkar i hög utsträckning
samverkan och lyfter vikten av en likvärdig primärvård i kommun och region. Den synliggör
även behovet av att tydliggöra vad respektive huvudman har för ansvar vid vård i hemmet,
vilka insatser som är på primärvårdsnivå, innebörd av dygnet runt-verksamhet och läkaransvar.
Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera hälso- och sjukvårdsavtal
initierats och slutrapporterats så som exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära
vård, en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en ny
socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, utredning avseende äldreomsorgslag samt stärkt rätt
till personlig assistans med mera. En del av dessa har gett upphov till lagförändringar, bland
annat en ny skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL om primärvård och
primärvårdsuppdraget. Det råder en osäkerhet i nuläget vad och hur dessa kan komma att
påverka framtida arbete inom kommun och samverkan mellan kommun och region.
Sammantaget ser Ale kommun att förutsättningarna för att ge ett väl grundat svar på
remissversion av hälso- och sjukvårdsavtalet idag är osäkra.
Ale kommun anser att Hälso- och sjukvårdsavtalet behöver ge förutsättningar för omställningen
till en god och nära vård. Revideringen tydliggör inte samverkan och ansvarsgränser i önskad
utsträckning. En osäkerhet finns kring jämlikt ansvar på primärvårdsnivå, resurser och
samverkan vilket skapar en osäkerhet kring patientsäkerheten. Ale kommun föreslår i första
hand en förlängning av nuvarande avtal. Vidare föreslås ett utvecklat arbete med ett Hälso- och
sjukvårdsavtal som står i samklang och är tidsenlig med omställningen till en god och nära
vård. Då Ale kommun är införstådda med svårigheten att i dagsläget arbeta fram ett nytt HälsoAle kommun
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och sjukvårdsavtal väljer Ale kommun att, trots osäkra förutsättningar, lämna synpunkter på det
framarbetade förslaget till reviderat avtal. Ale kommuns remissvar kommer inledas med de
generella synpunkterna på avtalsförslaget som kommunen vill lämna. I övrigt utgår kommunens
synpunkter från dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp i remissvaret har kommunen
inga nämnvärda synpunkter på.

Generella synpunkter
Inledningsvis anser Ale kommun att det är ett positivt och nödvändigt avtal som har reviderats.
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård för
de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunerna och
regionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare
så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.
I avtalet framhävs det att fokuset ska ligga på individens behov framför att söka skarpa gränser
mellan huvudmännens ansvarsområden. Fortsättningsvis framgår det att avsikten är att Hälsooch sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs
för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna.
Vid goda relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när
ansvar ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär dock att dessa
frågor blir allt viktigare. Ale kommun anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet
ska kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. Ale kommun
har inför tidigare revideringar av hälso- och sjukvårdsavtalet lämnat synpunkter på
ansvarsfrågan.

Generella synpunkter avseende avtalets omfattning
Under rubriken A.8 avtalets omfattning och uppbyggnad förtydligas det att Hälso- och
sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen
och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 §
och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § HSL. Här begränsas alltså avtalet till att
omfatta den vården som kommunen och Västra Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett
gemensamt ansvar för.
Begränsningen av avtalets omfattning uppfattas dock inte som helt konsekvent. Under bland
annat B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som inte omfattas av parternas gemensamma
hälso- och sjukvårdsansvar. Fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus om vad den
gemensamma vården innefattar.
Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor i
en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket
eller motsvarande tillståndspliktig boendeform eller bostad som avses i 7 kap. 1 § första stycket
2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med dagverksamhet enligt 3
kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas i dagverksamheten.
Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet
(hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje
stycket SoL.
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Regionen är den huvudman som är primärt ansvarig för hemsjukvården men Västra
Götalandsregionen och kommunerna inom regionen har sedan regionbildningen 1999 en
överenskommelse om att ta över ansvaret för hemsjukvård enligt möjligheten i 14 kap. 1 §
HSL.
Var gränsen går mellan den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lagstiftning ska eller får
bedriva och den hälso- och sjukvård det åligger regionen att ansvara för är i vissa delar oklart. I
förarbetena till nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har
befogenhet att bedriva beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Definitionen av primärvård i
lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och primärvårdens grunduppdrag redogörs för i det nya
kapitel 13 a i HSL. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka hälso- och sjukuppgifter
som ingår i primärvården kommer att förändras över tid, vilket troligtvis kommer bli tydligt i
arbetet med ”Primärvårdsuppdraget”. Det bör dock vara angeläget att tydliggöra om avtalet
omfattar en eller flera vårdnivåer, inte minst utifrån hur avtalet begränsats under A.8 avtalets
omfattning och uppbyggnad.
Frågan om ansvar och befogenheter bör tas omhand av de båda huvudmännen innan
kommunerna, avtalsvägen, tar på sig ett ansvar som de möjligen saknar lagligt stöd för att
utföra. Det är kommunerna som vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och
kommunens legitimerade personal som riskerar att hamna i kläm. Nuvarande lagstiftning är ett
hinder för att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan regioner och
kommuner gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. En förändrad
lagstiftning är en förutsättning för att regioner och kommuner ska kunna avtala om
specialiserad, trygg och säker vård i hemmet. Ale kommun beklagar detta men vill framhålla att
det är angeläget att ny lagstiftning kommer på plats innan kommunen avtalsrättsligt tar på sig
ansvar som riskerar att överskrida den kommunala befogenheten.
Fortsättningsvis vill kommunen vara tydlig med att god samverkan mellan huvudmännen vad
gäller all den hälso- och sjukvård som bedrivs i den enskildes hem inte nödvändigtvis behöver
vara samma sak som ansvarsöverlåtelse. Kommunen kan samverka med regionens medarbetare
förutsatt att kommunen endast utför hälso- och sjukvårdsinsatser som ingår i definitionen av
hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå.
Att hemsjukvården kommer att utgöra en allt viktigare form av vård, och vara en viktig plats
för vård till patientgrupper där många är svårt sjuka är tydligt utifrån den utvecklingen som sker
nationellt. Den nuvarande regleringen av samverkan i HSL utformades i en tid då kontexten var
annorlunda än i dag. Situationen att kommunen tagit över ansvaret för att erbjuda hälso- och
sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet var ett undantag, något som i dag är regel för alla
regioner utom en. Den medicinska tekniken var inte heller lika utvecklad, digitaliseringen med
mobil teknik samt besluts- och kommunikationsstöd fanns inte på samma sätt och även
demografin i samhället har förändrats sedan skatteväxlingen 1999.
Faktum är att den medicinska och medicintekniska utvecklingen går snabbt. Medicinska
insatser som tidigare endast genomfördes på en vårdinrättning kan numera utföras i den
enskildes hem. Att vårdas i hemmet kan bidra till ett tryggt och självständigt liv för den
enskilde. Det kan också vara samhällsekonomiskt fördelaktigt. Dock är det är viktigt att betona
att i de fall kostnadsbesparingarna kan uppvisas så uppstår dessa främst på regionens sida,
medan kostnaderna snarare ökar för den kommunala hemsjukvården. Frågan kring
ansvarsgränser och ekonomiska åtaganden blir då än mer relevant med tanke på att alltmer
sjukvård utförs i hemmet.
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Det är positivt att kommunernas roll i den nära vården i hög utsträckning betonas, men Ale
kommun vill understryka behovet av att definiera ansvarsgränser mellan kommun och region.
Det är svårt att bortse från de negativa konsekvenser som framkommer kring det delade
huvudmannaskapet, som kanske framför allt är tydligt i samverkan på styrnings- och
ledningsnivå snarare än i det dagliga arbetet med patient och anhöriga. En viktig slutsats är att
det råder bristande samsyn om de grundläggande förutsättningarna för den kommunala hälsooch sjukvårdsverksamheten.
Öppenvården kan innebära hälso- och sjukvårdsinsatser på flera vårdnivåer, vilket illustreras
med bilden nedan.

Bildkälla: Presentation av huvudbetänkandet God och nära vård. En reform för ett hållbart
hälso och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), Statens offentliga utredningar.
Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser

A.3 Värdegrund
Ale kommun ser positivt på att avtalet tar med avsnittet om värdegrund och vad som
kännetecknar parternas samarbete. Det upplevs dock som tveksamt till om underrubriken
”Parternas gemensamma åtagande innebär att…” samt tillhörande punkter tillför något till
avsnittet värdegrund eftersom punkterna snarare berör det gemensamma ansvaret och
egenkontroll av huvudmännens vårdgivare. Avsnittet om gemensam värdegrund bör fokusera
på grunden för samarbete mellan jämlika avtalsparter.
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A.5 Samordnad Individuell Plan, SIP
Det är positivt att SIP tas med som en punkt i huvudavtalet. Det hade dock varit önskvärt om
det framgick tydligare att planering av den medicinska vården bör genomföras, även om
patienten tackar nej till SIP. Precis som det är formulerat under Del C. Samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende under
rubriken ”6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för
viss annan heldygnsvård) och underrubriken Gemensam planering” bör det framgå att i de fall
den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan mellan
huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas mellan huvudmännen,
enligt mallen för SIP.

A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad
Det framgår att Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de
områden där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § HSL. Här
begränsas alltså avtalet till att omfatta den vård som kommunen och Västra Götalandsregionen
enligt lagstiftningen har ett gemensamt ansvar för. Begränsningen av avtalets omfattning
uppfattas dock inte som helt konsekvent. Under bland annat B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget
vård som inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar. Fortsättningsvis
verkar det inte råda full konsensus om vad den gemensamma vården innefattar.

A.9 Avtalstid
Avtalet gäller fram till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. Hälso- och sjukvård är ett
område som diskuteras flitigt i samhällsdebatten i dagsläget. Det är även en
snabbutvecklingstakt, både vad gäller medicinteknisk utveckling och på lagstiftningsområdet.
Det är förståeligt att en revidering av avtalet kan ta tid och att det bör vara berättigat med en
lång uppsägningstid så att ett nytt avtal kommer hinner komma till stånd vid en uppsägning.
Dock kan 18 månader anses vara lite väl lång tid med hänvisning till att avtalet inte kan
avslutas innan utgången av 2026. Det borde ligga i samtliga parters intresse att arbeta med
uppföljningsarbete och utvärdera avtalet regelbundet. Inte minst då många parter troligtvis har
beslutat om återrapportering av avtalets konsekvenser från sina förvaltningar.

A.10 Ändringar och tillägg i avtalet
En möjlighet till att göra tillägg och ändringar bedöms av Ale kommun som en nödvändighet
och en bra punkt i avtalet. ”Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet” kan
dock komma att behöva bli tydligare. Väsentliga förändringar av förutsättningarna är ett
aningen diffust ställt krav med tanke på utvecklingstakten på lagstiftningens område, där
parterna idag behöver räkna med att mycket kommer att kunna förändras fram till utgången av
2026.
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A.13 Uppföljning
Det är bra att parterna har ett gemensamt ansvar för att avtalet följs upp och att det ska finnas
en löpande uppföljning. Det hade dock varit önskvärt om det var tydligt huruvida en avtalspart
kunde delge sitt uppföljningsarbete och synpunkter under avtalets fortlöpande. I avtalsförslaget
kan inte heller parterna själva initiera en ändring eller tillägg utifrån det egna ansvarsområdet.

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
B.1 Lagstiftning
Ska avtalet innehålla en text med nu gällande lagstiftning bör det tydligt framgå om det är en
uttömmande uppräkning eller endast en vägledning. Som den inledande texten är formulerad i
avtalsförslaget låter det som att det är en uttömmande reglering av hälso- och sjukvårdsansvaret
för Västra götalandsregionen och kommunerna. Det stämmer inte eftersom texten inte tagit upp
regionens övergripande ansvar för hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 1 § HSL. I avtalsförslaget
står det endast om regionens ansvar för läkare. Möjligtvis kan det vara pedagogiskt utifrån A.8
Avtalets omfattning och uppbyggnad som beskriver att avtalet omfattar det gemensamma hälsooch sjukvårdsansvaret mellan parterna men då borde avtalsförslaget rätteligen inte ta upp annan
lagstiftning än HSL senare i avsnittet.

B. 2 Gemensamt ansvar och samverkan
Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ska
ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling är viktigt att lyfta fram och görs
bra i avtalsförslaget. Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den enskilde snarare än att
skicka den enskilde mellan vårdinrättningar. Ale kommun anser dock att den enskildes egna val
bör lyftas fram i avsnittet. Det är den enskilde patienten som väljer om den vill ta emot hälsooch sjukvård i sitt hem eller ta sig till en mottagning. En stor komplexitet finns i att stärka upp
sjukvården utan att ge avkall på den sociala omsorgen eller den enskildes självbestämmande.
Patientens egna valmöjligheter, och de etiska och juridiska frågeställningarna som kan
uppkomma om patienten inte önskar att få sin vård i hemmet har inte belysts i avtalet.
Fortsättningsvis saknar avtalet resonemang kring de etiska dilemman som kan uppstå när det
etableras vårdmiljöer i hemmet med hänsyn till anhöriga och patientens livsvillkor.
Ale kommun vill understryka komplexiteten som finns i parternas gemensamma uppdrag.
Kommunen ansvarar för en omfattande del av landets hälso- och sjukvård men ett syfte med
Ädelreformen var att skifta förhållningssätt från institutionaliserad sjukvård till vård och
omsorg där åldrandet inte ses som en sjukdom, utan att människor kan leva ett långt och tryggt
liv trots skörhet och komplex sjukdomsbild utan att vården institutionaliseras.
Det bör förtydligas att patientgrupperna som ingår i den kommunala hälso- och sjukvårdens
ansvar även är ett ansvar för den regionala hälso- och sjukvården. Det finns ett behov av att
förtydliga att regionen ansvarar för all specialiserad hälso- och sjukvård inklusive specialiserad
hälso- och sjukvård för de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården
och som exempelvis bor på särskilt boende.
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I det inledande stycket i avsnittet anges kvalitet och kompetens som ett krav för att respektive
huvudman ska fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Ale kommun anser att det även är av
betydelse att benämna säkerhetsperspektivet. För att god kvalitet ska kunna uppnås krävs också
att hälso- och sjukvården är patientsäker. Kvalitet och säkerhet hänger ihop för att beskriva de
krav som ställs på hälso- och sjukvården i HSL och patientsäkerhetslagen.
Under den första delen i hälso- och sjukvårdsavtalet under A.2 beskrivs att syftet med hälsooch sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är att det ska ligga till grund för en god och säker vård
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
götalandsregionen. Personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har alltid
insatser från både den kommunala hälso- och sjukvården och regionens primärvård.
Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en
god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen. Utifrån ett
personcentrerat synsätt och ett helhetsperspektiv bör det i hälso- och sjukvårdsavtalet fokuseras
på att det är ett teamarbete. En förutsättning för att det ska bli ett välfungerande team är att
ansvarsfördelningen inom teamet beskrivs och regleras i avtalet. För att uppdelningen i
huvudavtalet ska bli ändamålsenlig bör den beskriva ansvaret för primärvårdsnivån – det vill
säga teamet som har både region och kommun som huvudman samt specialistnivån som har
regionen som huvudman.

B.3 Parternas ansvar
Regionens storlek och antalet kommuner innebär att frågor om parternas ansvar blir allt
viktigare. Ale kommun anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet ska kunna ge
de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter.
Under tredje punkten under rubriken ”Regionens ansvar” framgår det att Västra
Götalandsregionen ansvarar för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt
primärvård. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser står också som punkt under
kommunernas ansvar fast utan hänvisningen till specialist- samt primärvård vilket skapar en del
frågetecken kring ansvaret för insatserna. Insatserna har dessutom ett eget stycke under punkten
B.5.
Vidare under sista punkten under rubriken ”Regionens ansvar” framgår det att Västra
Götalandsregionen ansvarar för specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård
enligt gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. Ale kommun anser att
halva meningen bör strykas så att det tydligt framgår att Västra Götalandsregionen ansvarar för
all specialistvård till alla patienter inom regionen.
Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar” framgår fyra punkter
varav den tredje punkten inte verkar hänföra sig direkt till kommunens ansvar och
inskrivningsprocessen i den kommunala hemsjukvården. För att avtalet ska vara så tydligt som
möjligt bör det framgå av texten innan punktlistan, att patienter som ingår i den kommunala
hälso- och sjukvårdens även är ett ansvar för den regionala hälso- och sjukvården när det till
exempel behövs besök på en mottagning.
Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en del godtyckliga
bedömningar. Beroende på hur kommunerna organiserar inskrivningsprocessen till den
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kommunala hemsjukvården kan det medföra olika bedömningar bland de 49 kommunerna.
Ytterst kanske det medför en problematik för regionen om de 49 kommunerna gör olika
bedömningar av vad till exempel ”utan större svårigheter” och ”över tid” innebär.
Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” framgår
nedanstående punkter som Ale kommun anser måste tas bort ur avtalet alternativt förtydligas.

 Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara
hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som
normalt besöker Västra Götalandsregionens vårdcentraler.
 Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från sluten vård som
inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under förutsättning att en dialog skett i
samförstånd och nödvändig informationsöverföring skett som stöd för de kommunala
insatserna.
Det är viktigt att samtliga aktörer arbetar för omställningen till en nära vård. Det innebär att
även den regionfinansierade primärvården behöver se över sin organisation och tillgänglighet.
Kommunen anser att ovanstående punkter är en organisatorisk fråga för regionen i enlighet med
ansvaret som framgår under rubriken ”Regionens ansvar”. Kommunen anser att punkterna
behöver strykas från avtalet. Om punkterna kvarstår så ska de i vart fall inte stå under
”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även”.
Fortsättningsvis är de båda punkterna otydliga vad gäller patientgrupp och vilken huvudman
som enligt avtalet ska svara för dessa patienter.
Första punkten är otydlig vad gäller patientgrupp och definitionen av överenskommelse.
Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska kommunen endast
tillskriva sig ett ansvar för att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över kväll,
helg och natt utan ersättning? Det måste förtydligas hur en sådan överenskommelse kan komma
till stånd (formkrav) och vilka som kan företräda parterna att ingå en sådan överenskommelse.
Det måste även tydliggöras att parterna är ense om att det inte finns någon skyldighet att ingå
någon överenskommelse, utan endast en möjlighet.
Fortsättningsvis, om en överenskommelse sker och med en ersättning måste det beaktas att
kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen måste vara förenlig med kommunallagen.
Om en kommun på avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som
anger den kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna
sälja hemsjukvård till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet.
Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva hemsjukvård i ordinärt
boende, torde inte medföra en vidgning av den kommunala kompetensen till att även omfatta
tillhandahållandet av hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen
framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast torde avse särskilda
situationer där kommunen själv gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt att de erbjuder
hemsjukvård, t.ex. i en sådan situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna
hemmet.
Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är skyldig att
tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan angelägenhet av allmänt intresse
som en kommun har rätt att engagera sig i.
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Vad gäller den andra punkten så avser den patienter på permission från sluten vård som inte kan
ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under rubriken
”A.8” ingår inte den patientgruppen i avtalets omfattning. Om punkten ska kvarstå måste det
förtydligas vad gäller ”dialog skett i samförstånd”.
Precis som ovan måste det förtydligas hur en dialog kan ske och av vilka företrädare samt om
avsikten är att ansvaret enligt avtalet ska övergå till kommunen med eller utan ersättning. På
samma sätt som ovan är det osäkert huruvida en kommun har befogenheten enligt
kommunallagen att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är
skyldig att tillhandahålla.
Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som
avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen har befogenhet att utföra är de som ingår i
definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. Om
patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan vårdnivå än den som
kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte kommunerna ta över ansvaret för insatserna.

B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
På samma grunder som angivits ovan så bör definitionen av överenskommelse förtydligas.
Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska kommunen endast
tillskriva sig ett ansvar för att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över
möjligheten att erbjuda kommunal hälso- och sjukvård för en patientgrupp som ingår i
regionens ansvarsområde utan ersättning? Som redogjorts tidigare så måste kommunens
tillhandahållande av tjänster till regionen vara förenlig med kommunallagen. Att utföra den
typen av hälso- och sjukvård och/eller bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja
tjänster som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en
sådan angelägenhet som en kommun har rätt att engagera sig i.

B.15 Tjänsteköp
Utöver lagstiftningen kring offentlig upphandling så måste kommunens tillhandahållande av
tjänster till regionen därutöver vara förenlig med kommunallagen. Om en kommun på
avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den
kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja
hemsjukvård till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet.
Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva hemsjukvård i ordinärt
boende, torde inte medföra en vidgning av den kommunala kompetensen till att även omfatta
tillhandahållandet av hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen
framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast torde avse särskilda
situationer där kommunen själv gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt att de erbjuder
hemsjukvård, t.ex. i en sådan situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna
hemmet. Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster (tjänsteköp) som
regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan
angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har rätt att engagera sig i.
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Det är således inte entydigt om det är förenligt med kommunallagen huruvida kommunerna kan
ingå avtal om tjänsteköp. Därav är det positivt att avtalsförslaget lyfter att det i så fall får ske i
lokala avtal, dock är det viktigt att parterna är ense om att det inte finns någon skyldighet att
ingå något lokalt avtal om tjänsteköp.

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i
Västra Götaland
I remissförslaget ”C. Överenskommelse om läkarmedverkan” har en rubrik ”3. Syfte” lagts till
som inte funnits med i tidigare Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och
sjukvård i Västra Götalandsregionen. Formuleringen slår fast att överenskommelsen ska reglera
samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet. I 6
kap. 3 § Patientlagen (2011:821) framgår det att patienten ska ha möjlighet att välja en fast
läkarkontakt inom primärvården. Utifrån att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är
formuleringen om fast läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet är inte möjlig.
Detta belyser att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården och att formuleringen om fast
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet inte skulle vara möjlig. Det framgår av Prop.
2019/20:164 s. 83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast läkarkontakt i
primärvården bör denne ansvara för samordning av de medicinska åtgärderna men att det i vissa
fall kan vara lämpligare att samordningsansvaret i stället fullgörs av en fast vårdkontakt. Denna
fasta vårdkontakt kan finnas någon annanstans inom hälso- och sjukvården än i primärvården,
oavsett om primärvården på ett eller annat sätt också är delaktig i patientens vård.
I nuvarande Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland anges under rubriken ”I Västra Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens
val” bland annat att: erbjuda läkare med samordnat patient – och läkemedelsansvar. Detta
stycke har tagits bort i remissversionen. Det är viktigt att det ansvaret även finns med i
kommande överenskommelse samt att det tydligt definieras vad som ingår i det ansvaret.

C. Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Ale kommun anser att det gemensamma ansvaret regleras bäst i lagstiftning och anser därför
punkten 4. Gemensamt ansvar bör följa formuleringarna som framgår av 1 kap. 2 § lag (2017:612) om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, där lagens syfte har definierats.
Förslagsvis bör ordet ”omgående” i meningen ” Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland är överens om att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna
skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt” ersättas med ” så snart som möjligt”.
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Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

Missiv

Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och
tillhörande överenskommelser
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i
Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO)1 har Hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt
har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats.
Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta
fokus på personcentrerat förhållningssätt.

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser
I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser
mellan kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt
och tydligare visa hur Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är
kopplade till varandra.
De förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal
och att tillhörande överenskommelser är bilagor. Avtalet delas in i tre delar:
Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.
Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälsooch sjukvårdsansvar för.
Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter
som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom
samverkansansvar och ansvarsfördelning.
-

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i
Västra Götaland.
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner
hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra
Götalandsregionen och VästKom.
1
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-

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård.

Detta innebär att avtalsreglerade texter exempelvis avtalstid är lika i Hälsooch sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. Föreslagen avtalsstruktur
innebär att ett beslut tas av respektive huvudman. Beslutet omfattar Hälsooch sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Förslag till revideringar
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande
•
•
•

Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4,5 år.
Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.
Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader.

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet
•
•
•
•
•
•
•

Utgångspunkten i det personcentrerade förhållningssättet är att bevara
självständigheten och att patienten är medskapare i sin vård.
Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning.
Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även
omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.
Förtydligat att Samordnad Individuell Plan är det dokument och verktyg
som används i samverkan,
Utvecklingsområden är flyttade till en bilaga till Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård.
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Del C: Överenskommelser
Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i
Västra Götaland

•

•
•

Överenskommelsen har ändrat namn från Ramavtal för läkarinsatser
inom kommunernas hälso- och sjukvård till Överenskommelse
Läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland.
Texten om läkarmedverkan i samverkan med kommunal hälso- och
sjukvård, oavsett läkarens organisatoriska tillhörighet är förtydligad.
Tydliggjort erbjudandet kring fast läkarkontakt.

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
•
•

Efter utvärdering kvarstår betalningsmodellen som den är utformad i
nuvarande överenskommelse.
Texten om betalningsmodellen anpassas till att omfatta både somatik och
psykiatri.

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt missbruk och beroende
•

•
•
•

Överenskommelsen har ändrat namn från Överenskommelse samverkan
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk av alkohol, droger och spel om pengar till Överenskommelse
Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt
missbruk och beroende.
Tydliggöranden i texten gällande ansvarsfördelning och gemensamma
ansvarsområden.
Större fokus på individen och dess behov.
Tyngdpunkt på SIP, gemensam planering och uppföljning.

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
•
•

Ingår inte i remissyttrandet eftersom överenskommelsen är nyare och har
inte reviderats utan har endast uppdaterats med länkar och hänvisningar.
N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den
enskilde fyller 24 år.

Framtida utvecklingsområden
Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer
omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och
nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på
vardsamverkan.se.
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Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

Nytt uppdrag från SRO: Primärvårdsuppdrag
En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och
regionen samt en revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och
sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I revideringen av det länsgemensamma Hälsooch sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har det tydliggjorts
ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag.
Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s
primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen
inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan
huvudmännen.
Resultatet från primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som
beräknas bli klar i november och skickas ut till respektive parter.
Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att påverka slutversionen
av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december
Lämna synpunkter senast 31 december 2021 via webbformulär som finns på
www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. Där finns också förslag på Hälsooch sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser att ladda, ner mer
information om hur du skickar in synpunkterna samt alla remissdokument.
Använd arbetsmallen
Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt
remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.
Ett svar per remissinstans
Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och
styrelser i Västra Götalandsregionen.

Datum:

Datum:

Johnny Magnusson, Ordförande SRO,
Ordförande Regionstyrelsen

Kent Lagrell, Vice ordförande SRO,
Ordförande Styrgrupp för social välfärd,
Göteborgsregionens kommunalförbund
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REMISSVERSION
AVTAL

Hälso- och sjukvårdsavtal
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor).
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.
Bilagor:
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

 Avtal
Överenskommelse
Riktlinje
Rutin

Läsanvisningar
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:
•

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser

•

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

•

Del C, Överenskommelser

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.
Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och Västra
Götalandsregionen (VGR) har hälso- och sjukvårdsansvar för. Kompletta
avtalet består av del B tillsammans med del A.
Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna. Här finns de
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom
samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser
består av del C tillsammans med del A.
Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.

Innehåll
Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser ........................................................................ 1
Inledning ......................................................................................................................... 1
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Personcentrerat förhållningssätt............................................................................... 3
Samordnad Individuell Plan, SIP ................................................................................ 3
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Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd .... 5
B.9
Förvaring och transport av avliden .......................................................................... 5
B.10 Läkemedel ...................................................................................................................... 6
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i
vardagsmiljö ................................................................................................................................. 6
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B.15 Tjänsteköp ..................................................................................................................... 8
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Del C, Överenskommelser
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Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
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personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Del A, Gemensam avtalstext för Hälsooch sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser
Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.
Vi utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp.

Inledning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.
Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår
som bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen
får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet
förändras över tid.
Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför
•

Vad är bäst för patienten?

•

Vad är bästa sättet att använda gemensamma skattemedel ur ett
samhälls-/invånarperspektiv?

•

Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård
över huvudmannagränserna.
Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra
Götaland fram till 2030.
*LÄS MER
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Syfte
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser
från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och främja samverkan och
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt
och självständigt liv för den enskilde.

Värdegrund
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma
utmaningar.
Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...
-

ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.

-

ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som
skapar trygghet i vårdkedjan.

-

en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever
insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som
utför insatserna.

Parternas gemensamma åtagande innebär att...
-

säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och
görs kända inom de egna verksamheterna.

-

ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt
lagen om valfrihetssystem, LOV.

-

följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Personcentrerat förhållningssätt
Alla insatser den enskilde behöver från respektive huvudman ska planeras,
utvärderas och följas upp tillsammans med den enskilde. Det ska göras med
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som den
enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.
Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med
insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde
och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna
personen.

Samordnad Individuell Plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen
ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att
den upprättas.
I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer
för samordnad individuell plan (SIP). Initiativ till SIP kan även tas av den
enskilde eller närstående.

Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Nationella
vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Västra Götalands
länsgemensamma styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar
och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för
personer som omfattas.

Avtalsparter
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige
respektive kommunfullmäktige.

Avtalets omfattning och uppbyggnad
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade
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överenskommelser som bilagor. Bilagornas giltighet är direkt kopplat till
huvudavtalets giltighet.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 §
HSL (2017:30).
Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och
kommunens socialtjänst.
Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs.
ingen rangordning mellan dem.

Avtalstid
Avtalet gäller under perioden 2022-xx-xx – 2026-12-31. Senast arton månader
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om
ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton
månaders uppsägningstid.

Ändringar och tillägg till avtalet
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.
Ändringar och tillägg till i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och
tillägg till i en överenskommelse (bilaga).

Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt
samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå,
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt
lokala samverkansgrupper.
Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård
Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam,
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen.
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Digitalisering och e-hälsa
Gemensamma IT- tjänster
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer.
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och
att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.
2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata
vårdgivare och länets 49 kommuner. Samverkan om FVM regleras i avtal.
Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa
processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i
samverkan.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för Hälso-och sjukvårdsavtalet och
tillhörande överenskommelser (bilagor) följs upp. VVG ansvarar för
uppföljningsplan för löpande uppföljning.

Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
lärande i samverkan på alla nivåer.
Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Avvikelser i samverkan ska
ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete.
*LÄS MER
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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Oenighet om tolkning av avtal
Oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller
överenskommelser ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt
inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller
delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG)”*.
*LÄS MER
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF)
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Dessa texter
är av generell och allmän karaktär.

B.1 Lagstiftning
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande
skyldigheter för VGR och kommunen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR
och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL
(2017:30), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering och
hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För
tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338).
Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12
kap. 1 § HSL (2017:30):
•

Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

•

Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9
LSS.

•

Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.

•

I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap.
2 § HSL (2017:30).

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §,
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är
VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag
2017:612).
Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 §
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 §
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas
om patienten samtycker till det.
Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård
av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och
sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för
läkare och övriga kompetenser.
All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet.
Ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning,
utvärdering och ekonomiskt ansvar ingår.
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Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens
som bäst kan tillgodose det behovet.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens
ställning.

B.3 Parternas ansvar
Regionens ansvar
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är
bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och sluten
vård, akut och planerad vård.
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:
•

Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär.

•

Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala
hälso- och sjukvården enligt avtal mellan parterna, se
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och
sjukvård i Västra Götaland.

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt
primärvård.

•

Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård,
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.

•

Specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt
gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP.

Kommunens ansvar
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer
med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under
vistelsetiden åt personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig
verksamhet enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i
ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL.
Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:
•

Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.
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•

Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i
patientens hem.

•

Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan
eller SIP.

•

Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser.

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:
•

Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under
kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra
Götalandsregionens vårdcentraler.

•

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under
förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet,
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig
och medskapare till sin vård och behandling.
Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda den gemensamma
IT-tjänsten där informationsdelning sker.
Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. SIP är ett dokument och ett
verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes
pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.
*LÄS MER
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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B.5 Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet
med detta avtal.
Länsgemensamma överenskommelser, rutiner som beskriver samverkan och
ansvarsfördelning. (Länk så snart dessa är klara)

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats
kan utföras som egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan
kan utföra och ansvara för. I enlighet med lagar och föreskrifter ska
länsgemensamma riktlinjer ge stöd för tillämpningen*.
*LÄS MER
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

B.7 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för
vårdhygienisk verksamhet.

B.8 Asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd
Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. För dessa
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet om kommunens och VGR:s
verksamhetsföreträdare är överens om detta. Länsgemensam rutin är under
framtagande.

B.9 Förvaring och transport av avliden
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret
enligt HSL.
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I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden
samt regelverk då kommunens önskar köpa bårhusplats av VGR.
*LÄS MER
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna

B.10 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment
beslutas av VGR.
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för
läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala
akutläkemedelsförråden. Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av
läkemedel till förråden.

Öppenvårdsdos
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö
Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt
hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.
Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.
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Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och
behandlingsmetoder.

B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region
och kommuner samt överenskommelser inom VGR.
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt
beskrivs.
För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning
av kostnadsansvar för den aktuella produkten.
För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans
kostnadsansvar.
*LÄS MER
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära
produkter
Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi,
spolvätskor och trakeostomi*).
*LÄS MER
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra
Götalandsregionen (vgregion.se)
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B.14 Oreglerade medicintekniska produkter
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.
För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns ett avtal där det
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.15 Tjänsteköp
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår
dock hos huvudmannen.
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.
I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.16 Gemensamma utvecklingsområden
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med
revideringen överlämnas för omhändertagande i den gemensamma
färdplanen.
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård* ska stärka och
främja samverkan och samarbetet i omställningen till en god och nära vård.

*LÄS MER
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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REMISSVERSION
ÖVERENSKOMMELSE

Överenskommelse om läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård i Västra
Götaland
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård

Avtal
 Överenskommelse
Riktlinje
Rutin
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Del C, Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård i Västra Götaland
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och
omfattningen mellan kommun och region.
Beslut om kommunal hälso- och sjukvård förutsätter att en planering
genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där
nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

Målgrupp
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår
i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).
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•

Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

•

Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9
LSS.

•

Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.

•

I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap.
2 § HSL (2017:30).

Syfte
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens
organisatoriska tillhörighet.
Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten
och närstående är medskapare i vård och behandling.

Gemensamt ansvar
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar
för ett personcentrerat förhållningssätt.
Genom att:
•

arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar.

•

säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.

•

planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning
och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.

•

utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som
kan påverka det lokala samarbetet.

•

Samverkansformer ska avtalas lokalt, bland annat genom
Närområdesplan.

Parternas ansvar
5.1 Regionens ansvar
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Läkarens patientansvar
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet
eller vårdnivå, ingår bland annat:
•

att erbjuda fast läkarkontakt enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§
för att öka tryggheten för patienten.

•

att utföra medicinska bedömningar, utredningar och
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, dygnet runt.

•

att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp
patientens individuella plan.

•

att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid
vård i livets slutskede.

•

att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal.

•

att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

Vårdcentralens särskilda ansvar
•

Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer.

•

Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under
deras vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral
patienten har sitt vårdval. I närområdesplanen* står det fastställt
vilken vårdcentral som har ansvaret.

•

Samordningsansvar enligt särskilt uppdrag innebär bland annat att
ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och
sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och
bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av
verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning. Detta samordningsansvar
åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar
inte patientansvar.

5.2 Kommunens ansvar
•

Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och
informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i
patientens hälsotillstånd.

•

Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.

•

Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.

•

Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den
individuella planen.

•

Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal
hälso- och sjukvård.
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Uppföljning
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt
avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan* med bilaga vilket
är underlag till uppföljning av lokal samverkan.
*LÄS MER
Närområdesplan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
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sluten hälso- och sjukvård
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samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård

Avtal
 Överenskommelse
Riktlinje
Rutin
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som
gäller både kring målgrupper och på individnivå.

Målgrupp
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser
vid in- och utskrivningsprocessen.

Syfte
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.
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Gemensamt ansvar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om
att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens resurser
omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet
dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som
utskrivningsklara ska minska.
Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälsooch sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde.
Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:
•

Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten
hälso- och sjukvård.

•

Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.

•

Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen.

Om en kommun får återkommande betalningsansvar ska en gemensam
åtgärdsplan på kommun- eller stadområdesnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett
gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.

Kommunens betalningsansvar
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:
•

Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.

•

Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar
enligt riktlinjen.

•

Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska
öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna
betalningsansvaret
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•

Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

•

En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *
Fastställt belopp).

•

Genomsnittet summeras efter varje månad.

•

För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8.
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar,
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med
i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den
slutna vården.

Uppföljning
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt
avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och
sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.
*LÄS MER
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra
Götaland (vardsamverkan.se)
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Del C, Överenskommelse Samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunerna
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
och beroende.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

Inledning
Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det
är av särskild vikt att beakta barnens bästa.

Målgrupper
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.
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Lagstiftning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå.

3.1 Samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälsooch sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk
funktionsnedsättning.

3.2 Samarbete kring personer med missbruk
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § HSL och
5 kap. 9 a § SoL även skyldiga att ingå en överenskommelse gällande
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

3.3 Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.
Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari
2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen.

3.4 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

3.5 Barnkonventionen
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Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Att
barnkonventionen fått ställning som svensk lag innebär ett förtydligande av att
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.
Lagen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en
grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Syfte
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande
helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver.

Gemensamt ansvar och
samverkan
Varje huvudman har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen, vilka
redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt
för parterna.
Parterna ska gemensamt ansvara för att:
•

Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

•

Erbjuda stöd till närstående.

•

Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

•

Arbeta med suicidprevention.

•

I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt

•

Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.

•

Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd
kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

5.1 Brukarinflytande
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En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är
en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och
regional nivå.

5.2 Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för vård och stöd vid
missbruk och beroende är viktiga exempel på detta.
Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.
Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet.

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet,
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig
och medskapare till sin vård och behandling.
Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda det gemensamma
IT-stödet där informationsdelning sker.
Samordnad individuell plan, SIP, ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst, skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning. SIP är ett
dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av
den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till
förbättrad patientsäkerhet.
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Parternas ansvar
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och
den somatiska och psykiatriska specialistvården.
Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalet. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.

6.1 Personer med psykisk
funktionsnedsättning
Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer,
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en
person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara
direkt effekt av funktionsnedsättningen. Det kan handla om exempelvis
lindring/medelsvår depression, akut stressyndrom eller anpassningsstörning.
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.
Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna.

Regionens ansvar
•

Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma
behovet av tandvård.

•

Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som är
skrivna i VGR och som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller
hem för viss annan heldygnsvård inom VGR.

•

Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och
behov av anpassning
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Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens
verksamheter.

•

Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för
personen i den uppsökande verksamheten.

•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

•

När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens
behov.

•

Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller
studera.

•

Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens
skolsituation.

6.2 Personer med missbruk och beroende
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.
Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller hens
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem,
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.
Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, psykiska
och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många
gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.
Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet
och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda
huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk
sjukdom sker parallellt och integrerat.
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Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

Regionens ansvar
•

Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

•

Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.

•

Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död samt bedriva
smittskyddsarbete och tandvård.

•

För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för
viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser
hen är i behov av.

•

Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och
förutsättningar.

•

Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.

Kommunens ansvar
•

Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och
verksamheter.

•

Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i
den uppsökande verksamheten.

•

Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

•

Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
Arbeta med återfallsprevention.

•

Ge motiverande och familjeorienterade insatser.

•

Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens
skolsituation.

•

Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med
missbruks- och beroendeproblem.

•

Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

•

Medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk.
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6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård
och boende, familjehem och hem för viss
annan heldygnsvård)
Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med
någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för viss annan
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för
anhöriga eller rehabilitering för individen.
En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.
Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden.
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan
därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom
både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende,
sysselsättning och mellanmänskliga relationer.
Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.
En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den
enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom
placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga
tyngre.
Sida | 9

Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende

Regionens respektive kommunens ansvar
Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin
helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.
Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har
dessutom ansvar för övriga sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB,
Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av
fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos
aktuell verksamhet inom sjukvården. Ansvaret för den enskildes
sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.
Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning
utifrån sitt uppdrag.
Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.

Gemensam planering
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning
tydliggörs.
I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
•

målsättning med placeringen och planerad placeringstid.

•

den enskildes behov och önskemål.

•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras
och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.

•

hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt.
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en
tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid
säkerställas.
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Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende

Överenskommelse om kostnadsansvar
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.
Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:
•

respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.

•

hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.

•

fördelning av kostnader i kronor eller procent.

•

tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar
efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande
huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP,
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.
I de fall den enskilde är i behov av både socialtjänstinsatser och hälso- och
sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen
dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en
tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR,
67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska
användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och
inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av
huvudmännens berörda verksamheter.
När den enskildes behov förändras ska parterna göra
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.
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Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende
Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning
vid placering
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive
huvudmans enskilda ansvar i processen.
SIP initieras och
genomförs så tidig som
möjligt.
Den enskildes egna
önskemål tillvaratas.

Om behov av
kostnadsfördelning finns
inleds dialog om
kostnadsfördelning.
Denna dialog sker
enbart mellan
huvudmännen.

Skriftlig
överenskommelse om
kostnadsfördelning och
kostnadsansvar, utifrån
SIP, upprättas mellan
parterna.

Funktioner med mandat
att fatta ekonomiska
beslut kontaktas och
förses med underlag för
beslut.

Uppföljning av SIP och
överenskommelse om
kostnadsfördelning
genomförs regelbundet.

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.
Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.
En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för
den enskilde.

Regionens ansvar
•

Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård,

•

LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.

•

Besluta om permission från sluten tvångsvård.
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Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende
•

Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten
tvångsvård.

•

Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatriskPratat
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från
slutenvård i samråd med kommunen.

•

Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika
huvudmän regleras.

•

Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska
rätta sig efter vid öppen vårdform.

•

Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Kommunens ansvar
•

Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan.

•

Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.

•

Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

•

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och
sjukvårdslagen.

Uppföljning
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt
avvikelser.
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Del C, Överenskommelse Samverkan
om munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om
munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och
allmän karaktär.
I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för
samverkansområdet.

Inledning
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.
I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan,
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och
nödvändig tandvård.
Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.
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Målgrupp
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av
regelbunden tandvård.
Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8
a §:
Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande
verksamhet bedrivs bland dem som
1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
som
a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård
eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.
Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

Syfte
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga
munvården.
Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.

Gemensamt ansvar
Parternas gemensamma åtagande innebär att
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•

implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är
känt i samtliga berörda verksamheter.

•

ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV.

•

gemensam uppföljning av överenskommelsen.

Parternas ansvar
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för
munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård
VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård.

•

VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.

•

VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom Ntandvård och uppsökande verksamhet.

•

VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera.

•

VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen,
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård,
munhälsobedömning, boendeenheter med mera.

•

VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till
tandvårdsleverantörens IT-system.

Munhälsobedömning
•

VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning
för personal inom vård och omsorg.
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•

Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån
ett individuellt perspektiv.

•

Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid
munhälsobedömning.

Avvikelser
•

Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

*LÄS MER
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa –
uppsökande och nödvändig tandvård
Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning
•

Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning.

•

Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka
individer som är berättigade till N-tandvård.

*LÄS MER
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer

Sida | 4

•

Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det ITstöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all
administration gällande intyg om N-tandvård och
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Munhälsobedömning
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.
Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i
allmän munhälsovård och munhälsobedömning.
Uppgift om indivdens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.
Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i
IT- stödet, Intygsbeställningen.
Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid
munhälsobedömning.
Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård,
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person
med mera.
Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.
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Avvikelser
•

Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte
fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

*LÄS MER
Samverkansavvikelse

Uppföljning och utvärdering
Parterna har gemensamt ansvar för att uppföljning och utvärdering kan
genomföras enligt plan.
VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.
VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:
•

Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar
munhälsobedömning.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som får
munhälsobedömning.

•

Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård.

•

Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som är registrerade på fel boendeenhet.

•

Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om Ntandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården
kommer trots att det är registrerat att de vill.

Utveckling och gemensamma
utmaningar
7.1 Öka andel intyg om N-tandvård
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få
det.
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Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att
uppfylla målet.
En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om Ntandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.
Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård.
Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och
omvårdnadspersonal.
Mått som kommer att följas upp är:
•

Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.

•

Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått
utbildning i allmän munhälsovård.

•

Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen
erbjuder.
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Samverkan kring
remissversionen av hälso- och
sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser
Förslag på gemensamma formuleringar på identifierade
angelägna frågor

2021-10-29
Maria Ljung och Linnea Winckler

Uppdrag
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Socialcheferna beslutade 2021-09-03 att medlemskommunerna ska svara
kommunvis på remissen för hälso- och sjukvårdsavtalet.
Förslag på gemensamma formuleringar på identifierade angelägna frågor ska
arbetas fram, med stöd av GR.

2

11
1
6
7
3
10

13

4

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har vid fyra tillfällen haft
dialog och gemensamt identifierat angelägna områden samt arbetat fram förslag
på formuleringar.
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Varje kommun beslutar vilka av dessa formuleringar som de vill använda i sina
remissvar. Det är fritt för kommunerna att formulera om och komplettera texterna.
Framtagna texter ska på inget sätt tolkas som ett gemensamt svar för varken GRkommunerna eller GR. Konsensus råder ej för alla identifierade områden och
under flertalet rubriker har alternativa formuleringar tagits fram.
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Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
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Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö

Del A
Hälso- och sjukvårdsavtalet
och tillhörande
överenskommelser

A.1-A.2 Inledning och syfte
I den inledande texten och i syftet bör ett förtydligande göras att avtalet även
har som syfte att reglera ansvarsförhållandena.

A.3 Värdegrund
YYY kommun ser positivt på att avtalet tar med avsnittet om värdegrund och vad som
kännetecknar parternas samarbete. Det upplevs dock som tveksamt om underrubriken
”Parternas gemensamma åtagande innebär att…” samt tillhörande punkter tillför något till
avsnittet värdegrund eftersom punkterna snarare berör det gemensamma ansvaret och
egenkontroll av huvudmännens vårdgivare. Avsnittet om gemensam värdegrund bör
fokusera på grunden för samarbete mellan jämlika avtalsparter.
En värdegrund ska präglas av en tillitsfull dialog och vara framtidssyftande. En värdegrund
ska även belysa att det innebär ett samarbete för invånarens bästa. Förslagsvis stryks
samtliga punkter under parternas gemensamma åtagande och dessa flyttas till andra delar
av avtalet.
YYY kommun efterfrågar även ett förtydligande eller omformulering av meningen kring
LOV och LOU då den är tämligen svårbegriplig:
”ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat enligt detta avtal
även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling,
LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.”

A.5 Samordnad Individuell Plan, SIP
Det är positivt att SIP tas med som en punkt i huvudavtalet. Det hade dock varit önskvärt om det
framgick tydligare att planering av den medicinska vården bör genomföras, även om patienten tackar nej
till SIP. Precis som det är formulerat under Del C. Samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende under rubriken ”6.3 Placering utanför
hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård) och underrubriken
Gemensam planering” bör det framgå att i de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna
samtycke till samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas
mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.
I avsnitt A5 gällande SIP beskrivs vem som bedömer behovet av SIP. Utifrån nuvarande formulering kan
det uppfattas som att region och kommun har företräde till att besluta behovet av SIP. Den enskildes rätt
kan uppfattas som ett undantag. Förslagsvis formuleras meningen: Planen ska upprättas om kommunen,
VGR eller den enskilde/närstående bedömer att den behövs för att…
Kommun YYY saknar en inledande text som beskriver SIP utifrån Lagen om in-och utskrivningsklara från
sluten hälso- och sjukvård.

Enligt remissförslagets struktur ska Del A läsas tillsammans med del B alternativt del C. Utifrån avtalets
helhetsperspektiv anser kommun YYY att SIP bör beskrivas endast i del A och hänvisning ske från del B
och C. Vidare bör avsnittet placeras efter A11 bland de punkter i Del A som handlar om samverkan.

A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad
Det bör framgå i avtalet att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är på primärvårdsnivå och regionens hälso- och sjukvårdsansvar är på
både specialist- och primärvårdsnivå. För att avtalet ska omfatta mer än det gemensamma hälso- och sjukvårdsansvaret behövs därav ett
förtydligande att det även reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, vilket
också står i del B.
Det framgår att Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och Västra
Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § HSL.
Här begränsas alltså avtalet till att omfatta den vården som kommunen och Västra Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett
gemensamt ansvar för. Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård är idag på primärvårdsnivå enligt HSL. En formulering som utgår ifrån
att det gemensamma ansvaret enligt lag, begränsar därmed avtalet till hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå.
Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar
avtalsförslaget vård som inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar. Begränsningen av avtalets omfattning enligt
HSL uppfattas inte som helt konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus om vad den gemensamma vården
innefattar.
Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för att underlätta läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att
avtalet hänvisar till Socialstyrelsens termbank för definitioner och begrepp som används i avtalet. Vidare kan det vara av värde att
tydliggöra begreppet primärvård och ändra till att det handlar om regionalt finansierad primärvård (vårdcentraler) och kommunalt
finansierad primärvård (hemsjukvård/kommunal Hälso- och sjukvård).

A.9 Avtalstid
Avtalet gäller fram till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. I grunden ser kommun YYY positivt på en lång
avtalstid vilket ger goda förutsättningar för samarbete utifrån överenskommet avtal. Som kommun ser vi det som
viktigt att stärka arbetet med efterlevnad och implementering samt föreslår att det finns en möjlighet att säga upp
avtalet under hela avtalstiden.
Hälso- och sjukvård är ett område som diskuteras flitigt i samhällsdebatten i dagsläget. Det är även en snabb
utvecklingstakt, både vad gäller medicinteknisk utveckling och på lagstiftningsområdet. Det är förståeligt att en
revidering av avtalet kan ta tid och att det bör vara berättigat med en lång uppsägningstid så att ett nytt avtal kommer
hinner komma till stånd vid en uppsägning.
Alt 1: Dock kan 18 månader anses vara lite väl lång tid med hänvisning till att avtalet inte kan avslutas innan utgången
av 2026. Det borde ligga i samtliga parters intresse att arbeta med uppföljningsarbete och utvärdera avtalet
regelbundet. Inte minst då många parter troligtvis har beslutat om återrapportering av avtalets konsekvenser från sina
förvaltningar.
Alt 2: Under förutsättning att vårdnivåer, den regionfinansierade primärvården och avtalsuppföljning tydliggörs kan 18
månaders uppsägningstid ses som rimligt. I annat fall ses 12 månader som ett rimligt tidsspann för att få till stånd en
snabb förändring.

A.10 Ändringar och tillägg i avtalet
En möjlighet till att göra tillägg och ändringar bedöms av YYY kommun som en
nödvändighet och en bra punkt i avtalet. ”Vid väsentliga förändringar av
förutsättningarna för avtalet” kan dock komma att behöva bli tydligare. Väsentliga
förändringar av förutsättningarna är ett aningen diffust ställt krav med tanke på
utvecklingstakten på lagstiftningens område, där parterna idag behöver räkna
med att mycket kommer att kunna förändras fram till utgången av 2026.

A.11 och A.12 Gemensam samverkansstruktur och digitalisering
och E-hälsa
Samverkan i Västra Götaland har en lång historik och präglas av ett gott samarbete och tillit, vilket
även bör prägla texten i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Ord som ”ställa krav” och ”måste” kan
uppfattas i texten som negativt laddade.
I remissversionen står: ”Respektive huvudman ska ställa krav på sina vårdgivare att delta i den
gemensamma samverkansstrukturen” vilket tydliggör att huvudmän förväntas delta. En god
samverkan innebär utöver deltagande att varje huvudman förväntas medverka aktivt i den
gemensamma samverkansstrukturen
YYY kommun anser att följande formulering skulle tydliggöra: "Respektive huvudman
ska säkerställa att samtliga vårdgivare medverkar aktivt i den gemensamma stödstrukturen och
följer överenskommelser på lokal, delregional och regional nivå"
I avsnittet om digitalisering står att ”Samverkan om FVM regleras i avtal”. Kommun YYY önskar
att avsnittet kompletteras med länk till det avtal som avses.

A.13 Uppföljning
Det är bra att parterna har ett gemensamt ansvar för att avtalet följs upp och att det ska finnas en löpande
uppföljning. En avtalad större halvtidsuppföljning där frågorna är fastställda skulle understödja efterlevnad och
implementering samt ge riktning för utvecklingsarbete under den fortsatta avtalstiden.
Det hade varit önskvärt om det var tydligt huruvida en avtalspart kunde delge sitt uppföljningsarbete och
synpunkter under avtalets fortlöpande. I avtalsförslaget kan inte heller parterna själva initiera en ändring eller
tillägg utifrån det egna ansvarsområdet.

”VVG ansvarar för en uppföljningsplan” .
Kommun YYY ser ett behov av att komplettera och vidga avsnittet för att understödja efterlevnad och reglera vad
som ska följas upp. Förslagsvis kompletteras avsnittet med följande uppföljningsområden:
Patient-/brukarperspektiv, anhörig-/närståendeperspektiv, verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv samt
ekonomiperspektiv. Ytterligare områden som bör följas upp läkarmedverkan samt SIP.

Övergripande synpunkter på del A
Kommunerna YYY anser att vårdnivåer behöver tydliggöras i avtalet. I det ingår en
definition av primärvård.

Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och sjukvård på
primärvårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som inte
omfattas av parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar. Begränsningen av
avtalets omfattning enligt HSL uppfattas inte som helt konsekvent och fortsättningsvis
verkar det inte råda full konsensus om vad den gemensamma vården innefattar.
Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för att
underlätta läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att avtalet hänvisar
till Socialstyrelsens termbank för definitioner och begrepp som används i avtalet.

Del B
Hälso- och sjukvårdsavtalet

B1-B3. inledande text
Kommun YYY anser att det behövs ett förtydligande gällande det kommunala hälso- och
sjukvårdsansvaret. Kommun YYY anser att det ska framgå att kommunen har ansvar endast efter att en
vårdbegäran inkommit och bedömts. Det behöver också klargöras att bedömning av patientsäkerheten
ska ske. Det behövs ett tydliggörande att det avser insatser på primärvårdsnivå.

B1 eller B3. Barn och unga
Hälso- och sjukvårdsavtalet omfattar alla åldrar. Kommun YYY önskar tydliggörande
gällande åldrar som inkluderas i avtalet och då särskilt lyfta barnperspektivet. I
samband med egenvård vid korttidsvistelse för barn behövs tydlighet kring
samverkan mellan regionens HSV och kommunens SOL.
Nära vård påverkar elevhälsan i skola som idag, och i förslaget, inte omfattas av
Hälso- och sjukvårdsavtal. Elevhälsan är ett område där samverkan inte är tydligt
reglerad och bör därmed finnas med i ett gemensamt HoS-avtal.

B1. Lagstiftning om SIP
Under avsnittet så lyfts de lagar som reglerar samverkan i del B.
Kommun YYY ser det som viktigt att det i detta avsnitt förtydligas vad som är en plan och
vad som är ett möte för planering. I HSL så kallas planen för individuell plan inte
samordnad individuell plan. Det är av vikt att veta att detta är samma sak. Det som står
om SIP i avsnitt B ska också hänvisas till Del A.

B 2. Gemensamt ansvar och samverkan
Patientsäkerhet: I det inledande stycket i avsnittet anges kvalitet och kompetens som ett krav
för att respektive huvudman ska fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
Alt 1: YYY kommun anser att det även är av betydelse att benämna säkerhetsperspektivet. För
att god kvalitet ska kunna uppnås krävs också att hälso- och sjukvården är patientsäker. Kvalitet
och säkerhet hänger ihop för att beskriva de krav som ställs på hälso- och sjukvården i HSL och
patientsäkerhetslagen. Båda parter har därav ett gemensamt ansvar att säkerställa att den vård
som utförs i hemmet är patientsäker, av god kvalitet samt erbjuder den kompetens som krävs
för att fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
Alt 2: YYY kommun anser att kvalitet och kompetens är ett krav för att respektive huvudman ska
fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar på ett patientsäkert sätt. Parterna har ett gemensamt
ansvar att säkerställa att den vård som utförs i hemmet är patientsäker, av god kvalitet samt
erbjuder den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar.

B2. Gemensamt ansvar och samverkan
Under punkten som beskriver det gemensamma ansvaret och tydliggör vilka kompetenser det handlar
om lyfts insatserna utifrån olika professioner. Vad gäller regionens ansvar för hälso-och
sjukvårdsinsatser så gäller det läkare och övriga kompetenser. Begreppet "övriga kompetenser" kan
skapa förvirring kring vilka dessa innebär.
Förslagsvis kan meningen formuleras: För patienter inom kommunal hälso- och sjukvård har parterna
alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda eller
ordinerade/delegerade av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut och VGR ansvarar för
läkarinsatser samt övriga insatser vid behov.
Alternativ formulering …
VGR ansvarar för insatser från läkare samt eller från andra professioner inom regionen vid behov.

B2. Fast vårdkontakt
Kommun YYY ser ett behov av att förtydliga beskrivningen av den fasta vårdkontakten, dess uppdrag, att det kan finnas flera och både
inom kommun och region. Undantaget är vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård då, enligt LUS, den fasta vårdkontakten ska utses
inom regionens primärvård. Vidare bör ett förtydligade göras kring samverkan mellan fasta vårdkontakter och fast läkarkontakt. Hänvisning
bör ske till Hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen om fast vårdkontakt behövs (7 kap. 3 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt 6 kap. 3 §
patientlagen (2014:821) och 3 kap. 2 § 1 patientlagen).
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4 2021 skriver att: ” Då vissa patienter har kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika vårdgivare och vårdenheter samt
olika huvudmän inom vården i form av både kommunal och regional hälso- och sjukvård, kan de patienterna få mer än en fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan även utses i en annan
region än patientens hemregion. De fasta vårdkontakterna ska samverka och samordna vårdens insatser för en enskild patient. Samordning av insatser och förmedling av information
med exempelvis andra myndigheter förutsätter dock samtycke från patienten och att allmänna bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt beaktas. Det är verksamhetschefen som har
ansvaret för den fasta vårdkontakten, vilket innebär att vårdkontaktens ansvarsområde begränsas av verksamhetschefens.”

Enligt YYY kommun tolkas detta som att den fasta vårdkontakten som utses i kommunen har ett samordningsansvar för specifik omvårdnad
och rehabilitering samt utförande av vård och behandling på primärvårdsnivå.
Samverkansbestämmelsen (Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre) omfattar även vård och omsorg som ges till enskilda
personer som behöver integrerade insatser från regionens specialistsjukvård och primärvård samt kommunens primärvård och omsorg. För
de patienter som har insatser från både specialistvård och kommunens primärvård dvs hemsjukvård är detta extra viktigt. Flera fasta
vårdkontakter bör/kan då utses och i HoS-avtalet bör det förtydligas att det ska finnas ett samspel och samverkan mellan de fasta
vårdkontakterna i region och kommun.
Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. För patienter i behov av vård i hemmet är detta särskilt viktigt,
eftersom patienten ofta behöver vård flera gånger per dygn vilket innebär att många personer blir involverade. Det är viktigt att patienten
vet vem som är fast vårdkontakt i kommunen och/eller i region samt läkarkontakt i primärvården. Kontinuitet mellan dessa bidrar till
interprofessionellt teamarbete, vilket gagnar patienten.

B2. Fast läkarkontakt
Kommun YYY ser det som positivt att ett förtydligande skett angående den fasta läkarkontakten men
önskar ett förtydligande om den fasta läkarkontaktens ansvar i avsnitt B2.
Vidare kan det för personer med komplexa behov, såsom multisjuka äldre eller personer med kroniska
sjukdomar, finnas ett extra stort behov av kontinuitet vilket en fast läkarkontakt främjar.
Till avsnittet B2 behövs en länk/hänvisning till del C, överenskommelsen för läkarmedverkan.
Denna text gäller både fast läkarkontakt och fast vårdkontakt:
Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. För patienter i behov av
vård i hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom patienten ofta behöver vård flera gånger per dygn
vilket innebär att många personer blir involverade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast
vårdkontakt i kommunen och/eller i region samt läkarkontakt i primärvården. Kontinuitet mellan dessa
bidrar till interprofessionellt teamarbete, vilket gagnar patienten. Det bör vara tydligare att fast
läkarkontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de patienter som är inskrivna i den
kommunala hälso-och sjukvården.

B3. Rehabilitering/Habilitering hos region och kommun
Under rubriken ”Regionens ansvar”, tredje punkten, framgår det att Västra Götalandsregionen ansvarar för rehabiliteringsoch habiliteringsinsatser inom specialist- samt primärvård. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser står också som punkt
under kommunernas ansvar fast utan hänvisningen till specialist- samt primärvård vilket skapar en del frågetecken kring
ansvaret för insatserna. Kommun YYY ser det som viktigt att det även under kommunernas ansvarsområde benämns
rehabilitering och habilitering på primärvårdsnivå. Insatserna har dessutom ett eget stycke under punkten B.5.
Rehabilitering och habilitering är idag en del av vård och omsorg, inget utöver. Samtidigt är det insatser som erbjuds dagtid
må-fre inom kommunen. Under punkten om ”att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller
förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra
Götalandsregionens vårdcentraler” kan frågan uppkomma huruvida re-/habilitering ingår? Ett förtydligande behövs att det
inte gäller re-/habilitering inom kommunens primärvård.
Den 1 juli i år kompletterades hälso- och sjukvårdslagen med att förtydliga primärvårdens grunduppdrag. Under den tredje
punkten i lagen står att primärvården ska "tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som
patientens individuella behov och förutsättningar". Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar både det gemensamma och
parternas ansvar. Kommun YYY ser ett behov av förtydligande vad det innebär i det gemensamma ansvaret samt parternas
ansvar gällande förebyggande insatser för patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Enligt Hälso- och
sjukvårdslagen har även de legitimerade professionerna i både region och kommun ett förebyggande ansvar. För att gynna
en god samverkan i praktiken behövs tydlighet angående förebyggande habilitering och rehabilitering i avtalet och
fördjupade dialoger kan förslagsvis ske på NOSAM-nivå.

B3. Parternas ansvar
Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en del godtyckliga bedömningar. Beroende på
hur kommunerna organiserar inskrivningsprocessen till den kommunala hemsjukvården kan det medföra olika
bedömningar bland de 49 kommunerna. Ytterst kanske det medför en problematik för regionen om de 49 kommunerna
gör olika bedömningar av vad till exempel ”utan större svårigheter” och ”över tid” innebär.
"Över tid" är en svårtolkad formulering då det inte står att punkten ovan "utan större svårighet" samtidigt ska var
uppfylld. Det behöver förtydligas att samtliga punkter ska uppfyllas och inte gälla var för sig.

Kommun YYY vill uttrycka en oro för konsekvenserna av att regionen förväntar sig ett ökat ansvarstagande från
kommunens sida vad gäller att utföra primärvårdsinsatser som egentligen är regionens ansvar. En lyckad omställning till
den Nära vården enligt Färdplanen kan inte bygga på att kommunernas basverksamhet tar ett
större ansvar.

Den Nära vården behöver en regionsfinansierad primärvård med förtydligat uppdrag även utanför kontorstid.

B3. Handledning och kunskapsöverföring
Under regionens ansvar, står att:
”Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, omsorg, rehabilitering samt i hantering av
medicintekniska produkter.” Kommun YYY upplever att det i praktiken finns tolkningsutrymme kring innebörd så som
hur stödet ska ges, hur ofta och i vilka situationer kommunen kan hänvisa till avtalet för att få till stånd
kunskapsöverföring.
Alt 1: En tydlighet behövs att det är ordinatören inom regionen som har utbildning- och handledningsansvar samt att
det handlar om när kommunen utför insatser som är komplexa eller inte vanligt förekommande på primärvårdsnivå.
Patientsäkerheten ska vara vägledande i omfattning av Handledning och kunskapsöverföring.
Alt 2: När kommunen utför insatser som är komplexa och som är ordinerade av specialistvården eller inte vanligt
förekommande ska det finnas handledning och kunskapsöverföring ifrån ordinatören i regionen.
För att förtydliga att det gäller kommunens alla verksamheter bör det ske en hänvisning till del C om läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård nr 5:1 Regionens ansvar, vårdcentralens särskilda ansvar punkt tre där
vårdcentralens "samordningsansvar enligt särskilt uppdrag innebär..."

B3. Patientgrupp, definition av överenskommelse, permission (alt 1)
Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” framgår att kommunen ”När överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra Götalandsregionens
vårdcentraler”.
Att erbjuda samarbete utifrån ovan skrivning ser Kommunen YYY som en del i god samverkan mellan kommun och region och det stödjer ett arbete utifrån
individens bästa. Det är bra att det framgår att det är möjligt efter överenskommelse mellan parterna. Dock är punkten otydlig vad gäller patientgrupp och
definitionen av överenskommelse. Vilka patienter gäller det? Ska det vara en särskild skriftlig överenskommelse som parterna ska ta fram och vem kan i så fall
teckna överenskommelsen? Det bör även tydliggöras att det är en möjlighet och inte en skyldighet.
Vad gäller punkten kring permission så avser den patienter på permission från sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och
sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under rubriken ”A.8” ingår inte den patientgruppen i avtalets omfattning och inte i kommunens ansvarsområde enligt hälsooch sjukvårdslagen. Om punkten ska kvarstå bör det förtydligas att det är i enskilda fall och inte ett krav. Ett förtydligande behövs också vad gäller ”dialog skett
i samförstånd”. Förfrågan ska inkomma via en vårdbegäran till den kommunala Hälso- och sjukvården och eventuellt behövs riskbedömningar.
Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen har
befogenhet att utföra är de som ingår i definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. Om patienter på permission
från slutenvård kräver insatser på en annan vårdnivå än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte kommunerna ta över ansvaret för
insatserna.
Kommun YYY föreslår att punkten kring permission formuleras på liknande sätt som ovanstående punkt:
När överenskommelse skett, i enskilda fall, utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för patienter på permission då de inte
kan ta sig till Västra Götalandsregionens mottagningar. En dialog ska ha skett i samförstånd och en vårdbegäran ska ha inkommit till den kommunala hälso- och
sjukvården så att nödvändig informationsöverföring finns som stöd för de kommunala insatserna.

B3. Patientgrupp, definition av överenskommelse, permission (alt 2)
Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” framgår nedanstående punkter som YYY kommun anser bör tas bort ur avtalet alternativt förtydligas.
•

Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som
normalt besöker Västra Götalandsregionens vårdcentraler.

•

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under förutsättning att en dialog skett i
samförstånd och nödvändig informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska kommunen endast tillskriva sig ett ansvar för att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över
kväll, helg och natt utan ersättning? Det bör förtydligas hur en sådan överenskommelse kan komma tillstånd och vilka som kan företräda parterna att ingå en sådan
överenskommelse. Det bör även tydliggöras att det är en möjlighet och inte en skyldighet. ( fortsätter på nästa sida)
Om det ska ske efter en ersättning måste det beaktas att kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen måste vara förenlig med kommunallagen. Om en kommun på
avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja
hemsjukvård till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet.
Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den kommunala kompetensen till att även
omfatta tillhandahållandet av hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast torde
avse särskilda situationer där kommunen själv gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan situation där den enskilde endast
tillfälligt vistas i det egna hemmet. Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara
en sådan angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har rätt att engagera sig i.
Vad gäller den andra punkten så avser den patienter på permission från sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under
rubriken ”A.8” ingår inte den patientgruppen i avtalets omfattning. Om punkten ska kvarstå bör det förtydligas vad gäller ”dialog skett i samförstånd”. Precis som ovan bör det
förtydligas hur en dialog kan ske och av vilka företrädare samt om avsikten är att ansvaret ska övergå till kommunen med eller utan ersättning. På samma sätt som ovan är det
osäkert huruvida en kommun har befogenheten enligt kommunallagen att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är skyldig att tillhandahålla.
Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen har befogenhet att utföra är de
som ingår i definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan
vårdnivå än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte kommunerna ta över ansvaret för insatserna.

B4. om Info. överföring, planering och SIP
Det tredje stycket under denna punkt handlar om SIP. SIP beskrivs i sin helhet i en annan del av
avtalet. Detta avsnitt handlar mer om att förtydliga hur vi ska arbeta och att SIP är viktigt att
använda. Kommun YYY anser att stycket bör flyttas till A och en hänvisning kan ske från detta
avsnitt i B4.

B8. Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
Alt 1: Kommun YYY är nöjda med formuleringen. Det är svårt att lämna synpunkter då rutinen inte är klar.
Alt 2: På samma grunder som angivits ovan så bör definitionen av överenskommelse förtydligas. Innefattar
överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska kommunen endast tillskriva sig ett ansvar för att
i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över möjligheten att erbjuda kommunal hälso- och
sjukvård för en patientgrupp som ingår i regionens ansvarsområde utan ersättning? Som redogjorts tidigare
så måste kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen vara förenlig med kommunallagen. Att utföra
den typen av hälso- och sjukvård och/eller bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster
som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan angelägenhet som
en kommun har rätt att engagera sig i.

B10- B14. ordinatören kopplat till ett ekonomiskt ansvar
I avsnittet B2 står det att "ordinatören har vård och behandlingsansvar där också
uppföljnings och ekonomiskt ansvar ingår.” Under punkterna B10-B14 beskrivs
en annan uppdelning av ekonomiskt ansvar som inte alltid följer ordinatören.
Är det så att ordinatören alltid har ett ekonomiskt ansvar eller är det som står
under B10-14, där texten beskriver undantag från B2, rätt? Sjuksköterskor med
särskild förskrivningsrätt inom kommun kan ordinera vissa läkemedel där VGR
har ett ekonomiskt ansvar (förtroendeförskrivning). Kommun YYY föreslår att
meningen i B2 omformuleras eller tas bort.

B15. Tjänsteköp
Alt 1: Kommun YYY anser att det är oklart när kan tjänsteköp kan tillämpas.
Alt 2: Utöver lagstiftningen kring offentlig upphandling så måste kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen
därutöver vara förenlig med kommunallagen. Om en kommun på avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2
kap. 1 § KL, som anger den kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja
hemsjukvård till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet. Befogenheten i 14 kap. § HSL som
kommunerna har, att bedriva hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den kommunala
kompetensen till att även omfatta tillhandahållandet av hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till
kommunallagen framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast torde avse särskilda situationer
där kommunen själv gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan
situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna hemmet.
Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster (tjänsteköp) som regionen är skyldig att tillhandahålla kan
diskuteras huruvida det anses vara en sådan angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har rätt att engagera sig i.
Det är således inte entydigt om det är förenligt med kommunallagen huruvida kommunerna kan ingå avtal om tjänsteköp.
Därav är det positivt att avtalsförslaget lyfter att det i så fall får ske i lokala avtal, dock är det viktigt att parterna är ense om
att det inte finns någon skyldighet att ingå något lokalt avtal om tjänsteköp.

Övrigt/Helheten i avtalet generellt
Länkar behövs till flertalet av rubrikerna för att skapa en tydlighet.

Del C
Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal
hälso- och sjukvård

5. Parternas ansvar (del 1)
Kommun YYY anser att det är bra att fast läkarkontakt tydliggörs i överenskommelsen.
Av 6 kap. 3 § patientlagen (2014:821) framgår det att patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom
primärvården. Kommun YYY tolkar detta som att fast läkarkontakt ska finnas på primärvårdsnivå, vilket också bör
tydliggöras i överenskommelsen. Utifrån att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är formuleringen om fast
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet är inte möjlig.
Det behöver framgå att läkaren är en del i den kommunala hälso- och sjukvården. För att arbeta personcentrerat
krävs ett team runt patienten där läkaren har en central roll. Skrivningen att läkaren ska ge medicinsk konsultation
till kommunens legitimerade personal leder inte tankarna till ett teambaserat arbete runt patienten. Det är
också viktigt att det framgår att läkaren avsätter tid efter patienternas behov. I dagsläget är det inte ovanligt att tiden
är för kort och att kommunens sjuksköterskor får i uppdrag att prioritera.
Under vårdcentralens särskilda ansvar bör det framgå att de vid behov ska kunna göra hembesök dygnet runt.

5. Parternas ansvar (fortsättning del 2)
Kommun YYY anser att utifrån personcentrerad vård ska alla samverka runt och med patienten. Primärvården utgör BASen
för den nära vården i VG.
Kommun YYY anser att det bör tydliggöras i överenskommelsen att:
• Läkaren på primärvårdsnivå är en del av teamet i den kommunala primärvården.
• Läkaren har ett medicinskt samordningsansvar (läkare-läkare) oavsett organisatorisk tillhörighet. Det framgår av Prop.
2019/20:164 s. 83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast läkarkontakt i primärvården bör denne
ansvara för samordning av de medicinska åtgärderna men att det i vissa fall kan vara lämpligare att samordningsansvaret i
stället fullgörs av en fast vårdkontakt. Denna fasta vårdkontakt kan finnas någon annanstans inom hälso- och sjukvården
än i primärvården, oavsett om primärvården på ett eller annat sätt också är delaktig i patientens vård.
• Kommunen ska arbeta med all specialistvård på samma sätt, vilket betyder att teamet (kommun-region) är på
primärvårdsnivå. Det bör vara tydligare att fast läkarkontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de patienter som är
inskrivna i den kommunala hälso-och sjukvården.
• Det medicinska samordningsansvaret mellan läkarna ska inte tillfalla kommunens fasta vårdkontakt. Kommunens fasta
vårdkontakt har ett samordningsansvar för specifik omvårdnad och rehabilitering samt utförande av vård och behandling
på primärvårdsnivå.
• MAS kommun (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och medicinsk ansvarig läkare (MAL) på vårdcentralen ska samverka.

6. Uppföljning
Parterna har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar och det är av vikt att
säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen. Kommun YYY är angelägna om
en mer ändamålsenlig uppföljning av läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård.

Kommun YYY önskar att gemensamma indikatorer för uppföljning tas fram. Läkarmedverkan
är en resursfråga men också en tillgänglighets- och jämlikhetsfråga för de invånare i
Kommun YYY som omfattas av den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.
Förslag på indikatorer är: tillgänglighet utifrån tid per patient, fast läkarkontakt, hembesök,
brytpunktssamtal och läkemedelsgenomgång, väntetid till kontakt, medverkan vid SIP etc.

Övergripande
Kommun YYY önskar ett tydliggörande under syfte. Syftet är att reglera samverkan utifrån
parternas lagstadgade ansvar.
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som gäller både kring
målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras på 16 kap. 1 § och 2 § HSL
(2017:30), som reglerar samverkansformerna och omfattningen mellan kommun och region.
Kommun YYY föreslår att inledningen formuleras " som reglerar omfattning av och former för
läkarmedverkan" så som det står i lagen.

De patienter som avses i denna överenskommelse är personer med stora vård- och
omsorgsbehov. För att de ska få sina behov tillgodosedda krävs en god samverkan mellan
kommun och region. God tillgänglighet och tillräcklig tid är viktiga komponenter. Det vore
önskvärt med en mer ändamålsenlig uppföljning av läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård.

Del C
Överenskommelse
Samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälsooch sjukvård

4. Gemensamt ansvar och samverkan
Målsättning bör vara att patienter ska få vård på rätt vårdnivå.
YYY kommun anser att det gemensamma ansvaret regleras bäst i lagstiftning och anser
därför punkten 4. Gemensamt ansvar bör följa formuleringarna som framgår av 1 kap. 2
§ lag (2017:612) om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
där lagens syfte har definierats.
Förslagsvis bör ordet ”omgående” i meningen ” Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland är överens om att den enskilde som inte längre har behov
av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och
säkert sätt” ersättas med ” så snart som möjligt”.

6. Uppföljning
Det är av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen och
varje part har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar.
Kommun YYY föreslår en mer ändamålsenlig uppföljning av in & utskrivning
som följer upp tryggheten för patienten så som exempelvis om fast vårdkontakt
på vårdcentralen erbjudits samt om möjlighet till SIP erbjudits. För detta krävs
nya sätt att mäta som idag inte uppfylls av SAMSA.

Övergripande
Kommun YYY kan konstatera att den regionfinansierade primärvården inte
är delaktiga i processen såsom lagstiftaren avsåg. Detta är ingen fråga
enbart för VG, utan erfarenheten är nationell. Kommun YYY anser att det
är en angelägen fråga att arbeta vidare med för att skapa en god och nära
vård som blir trygg för patienterna.

Del C
Överenskommelse
Samverkan kring personer
med psykisk
funktionsnedsättning samt
missbruk och beroende

5. Gemensamt ansvar och samverkan
Kommun YYY anser att överenskommelsen enbart ska reglera SAMVERKAN mellan
kommunens SOL och regionens HSV. Det som sedermera rör samverkan inom hälso- och
sjukvård ska regleras i del B och därmed ska en hänvisning ske från del C till A+B.
I del A bör en komplettering om att del C reglerar samverkan mellan SOL och regional HSL
gällande psykiatri.
Ingången till psykiatrin kan idag vara svårbegriplig för kommunen och den bör jämställas i
hälso- och sjukvårdsavtalet precis som det gjorts vid in&utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. I del B bör det även vara omnämnt att psykiatri är en del av hälso- och sjukvården
inom öppen och slutenvården och ett förtydligande bör ske om vårdcentralens ansvar kring
psykiatrin.

6. Parternas ansvar
Parternas ansvar gör tydligt att i överenskommelsen är avsikten att reglera SAMARBETET med regionen för definierade målgrupper,
inte hälso-och sjukvårdsinsatserna. Så regleringen av hälso-och sjukvårdsinsatserna i sig ska inte regleras av överenskommelsen.
Under rubriken ”Kommunens ansvar” sista punkten- ”medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk” förefaller
en svårighet att som kommun tolka innebörden av ”att medverka”. Kommunens verksamheter inom SOL och HSL ses som
densamma och det blir otydligt vad som avses. Ska någon verksamhet vid kommunens socialtjänst eller kommunens hälso- och
sjukvård medverka i behandlingen? Handlar det om att stötta brukaren/patienten utifrån ett uppdrag inom SOL eller dela läkemedel
utifrån ett uppdrag inom HSL? Kommun YYY anser därav att formuleringen är juridiskt omöjlig.
Om individen själv ansvarar för sin medicinering kan stöd behövas, till exempel genom att skapa struktur och rutiner för hur och
när medicinerna ska tas. Om en läkare har bedömt att en individ inte själv kan ta ansvar för sin medicinering planeras stödet
gemensamt med kommunal hälso- och sjukvård och delegering krävs för läkemedelshantering, enligt vård och insatsprogrammet
(rubriken följa läkemedelsbehandling). För en tydlighet i överenskommelsen önskar Kommun YYY att det framgår att det är
socialtjänsten som i överenskommelsen avses att medverka vid opiatbehandling och att om behov av kommunal hälso- och
sjukvård (kommunal primärvård) behövs ska en hänvisning ske till del B. Det ska också tydligt framgår vem/vilken verksamhet i
kommunen som ska ta emot delegering av den regionala hälso- och sjukvården.
Under rubrik 6.4 avser psykiatrisk tvångsvård och är inte mer utvecklat än att kommunens ansvar är kommunal hälso- och
sjukvårdsinsatser enligt HSL. Det är en förenkling i sin stora ambition som kan leda till motsättningar mellan huvudmän. Om stycket
ska stå kar så behövs förtydligande om att vårdbegäran behövs för personer som har behov av kommunal primärvård i hemmet.

7. Uppföljning
Det är av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen och
varje part har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar.

Kommun YYY föreslår en mer ändamålsenlig uppföljning
av överenskommelsen så att den följs upp årligen och att indikatorer som
följer intensionerna tas fram.

Generellt
Avsnittet tydliggör att överenskommelsen reglerar vård och insatser brett, inte bara enligt Hälso- och
sjukvårdslagen. Överenskommelsen har en större ansats och blir därför " större än huvudavtalet".
Psykiatrin är en del av hälso- och sjukvård och finns på två vårdnivåer primärvård och specialiserad
(öppen- och slutenvård) och ska då följa samma struktur som i del A+B. Kopplingen mellan samtliga ÖK i
del C och del A+B måste bli tydligare. I dagsläget står denna överenskommelse för sig själv gällande
formuleringar och upplägg.
Kommun YYY anser att överenskommelsen är välskriven och stämmer med nationella riktlinjer men tar
inte höjd för de förändringar som lyfts i till exempel samsjuklighetsutredningen och texten harmoniserar
inte med de övriga texterna i avtalet. Nya termer/begrepp så som ”riskbruk eller skadligt bruk” lyfts i tex
samsjuklighetsutredningen vilket är något som bör beaktas i överenskommelsen.
Att överenskommelsen benämner kommunen ibland som kommunens socialtjänst och kommunens hälsooch sjukvård, och ibland enbart som kommunen, kan skapa förvirring. Kommun YYY önskar att det tydligt
framgår i överenskommelsen vad/vilken del av kommunens verksamhet som avses alternativ är att som
tidigare nämnts flytta all text som handlar om kommunens hälso- och sjukvård till del B samt göra
hänvisningar till den. Det ska tydligt framgå att SIP är verktyget för samplanering samt att en vårdbegäran
ska ske för de patienter som normalt sett inte ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 255

Dnr KS.2021.543

Remiss avseende förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat
remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och
nära vård.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på
förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.
Socialnämnden har i beslut 2021-11-17 SN § 88 föreslagit kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar. Remissvaret är
framtaget av förvaltningen i samverkan med andra kommuners tjänstepersoner
med olika kompetenser och befattningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens beslut SN § 88, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01
Remissversion Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 202110-01
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef socialtjänst
För kännedom

Kommunjurist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.543
Datum: 2021-11-18
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Remiss avseende förslag till Färdplan - länsgemensam strategi
för god och nära vård
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutaratt föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar
avseende förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.

Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget till
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Socialnämnden har i beslut 2021-1117 SN § 88 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat
remissvar. Remissvaret är framtaget av förvaltningen i samverkan med andra kommuners
tjänstepersoner med olika kompetenser och befattningar.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Socialnämndens protokoll SN § 88, 2021-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01
Remissversion Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef sektor socialtjänst
För kännedom:

Kommunjurist
Ärendet
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver
öka fram till 2030.
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget till
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har samverkat
tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och
befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar. Förslaget till remissvar tar upp två
rubriker från förslaget till Färdplan. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås
kommunen inte ha några nämnvärda synpunkter på.
I förslaget till remissvar betonas det att den fasta vårdkontakten inom den kommunala hälsooch sjukvården har ansvar för att samordna de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna och
den fasta läkarkontakten alternativt den fast vårdkontakten inom den regionala primärvården
har ett ansvar för att samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen har ansvaret för.
Vidare behandlar remissvaret även vikten av förtydligande kring utvecklingen av den mobila
närvården. Remissvaret framhäver att det måste tydliggöras att kommunerna inte kan vara
ensam huvudman för en ”basverksamhet” i mobil närvård.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(5)

I förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård ges beskrivningen av
mobil närvård, ”Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare”.
Av förarbetena till 13 a kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, avseende
primärvårdens grunduppdrag framgår det att regeringen har bedömt att primärvården ska
utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En nära vård kan till exempel ges i form av
mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller på en traditionell hälso- eller vårdcentral allt utifrån patientens behov. Ett nationellt utformat grunduppdrag för primärvården utgör ett
viktigt steg i omställningen till en mer nära vård med fokus på primärvården. Det nyss sagda
talar emot att kommunen som enskild huvudman ensam kan stå för ”basverksamheten” om
definitionen av ”basverksamheten” inte förtydligas.
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har både
region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar professionerna ett team som
ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till målgruppen.
Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”.
Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma
oavsett tidpunkt på dygnet och det måste därför vara tydligt i Färdplanen att ”dygnet runtfunktionen” som kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser på
en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas således som missvisande när Färdplanen
formulerats med att enbart kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen, då det kan tolkas
som att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa tidpunkter.
Ekonomisk bedömning
I Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård återfinnes en beskrivning av
mobilnärvård. Färdplanens nuvarande beskrivning innebär troligtvis betydande
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen.
Invånarperspektiv
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.
Förvaltningens förslag till remissvar belyser vikten av att den nära vården ska bedrivas
samordnat och patientsäkert. Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala
hälso- och sjukvården har både region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar
professionerna ett team som ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på
primärvårdsnivå till målgruppen.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service
för personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL,
det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL.
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är regionen den huvudman
som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal med en kommun inom regionen om
att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant
avtal blir att kommunen, och inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som
omfattas av avtalet.
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017, genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.
Hemsjukvård, liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård, är enligt HSL:s förarbeten en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande
Sektorchef för sektor socialtjänst kommer att lämna in kommunens synpunkter.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att kommunen bör ta vara på möjligheten att lämna synpunkter
på förslaget. En del skrivningar i Färdplanen kan medföra en förskjutning av arbetsuppgifter
och ansvar, vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för
kommunen. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.
Sektor kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens förslag.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-17

SN § 88

Dnr S.N.2021.234

Remiss avseende förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta
upprättat remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för
god och nära vård,
att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på
förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.
Förvaltningen har samverkat tillsammans med andra kommuners
tjänstepersoner som med olika kompetenser och befattningar har arbetat fram
ett förslag på remissvar.
Beslutsunderlag
TjänsteutlåtandeRemissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01
Remissversion Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 202110-01
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef socialtjänst
För kännedom

Kommunstyrelsen
Kommunjurist
Kommunchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.234
Datum: 2021-10-29
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Socialnämnden

Remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat
remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård,
att paragrafen justeras omedelbart.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget till
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har samverkat
tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och
befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar.

Ebba Gierow
Sektorchef sektor socialtjänst

Josefin Thorn Tuvestad
Kommunjurist

Beslutsunderlag
TjänsteutlåtandeRemissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och
nära vård, 2021-10-29
Remissvar, 2021-10-28
Missiv Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01
Remissversion Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, 2021-10-01
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef socialtjänst
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Kommunjurist
Kommunchef
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Ärendet
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver
öka fram till 2030.
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget till
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har samverkat
tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och
befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar. Förslaget till remissvar tar upp två
rubriker från förslaget till Färdplan. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås
kommunen inte ha några nämnvärda synpunkter på.
I förslaget till remissvar betonas det att den fasta vårdkontakten inom den kommunala hälsooch sjukvården har ansvar för att samordna de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna och
den fasta läkarkontakten alternativt den fast vårdkontakten inom den regionala primärvården
har ett ansvar för att samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen har ansvaret för.
Vidare behandlar remissvaret även vikten av förtydligande kring utvecklingen av den mobila
närvården. Remissvaret framhäver att det måste tydliggöras att kommunerna inte kan vara
ensam huvudman för en ”basverksamhet” i mobil närvård.
I förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård ges beskrivningen av
mobil närvård, ”Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare”.
Av förarbetena till 13 a kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, avseende
primärvårdens grunduppdrag framgår det att regeringen har bedömt att primärvården ska
utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En nära vård kan till exempel ges i form av
mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller på en traditionell hälso- eller vårdcentral allt utifrån patientens behov. Ett nationellt utformat grunduppdrag för primärvården utgör ett
viktigt steg i omställningen till en mer nära vård med fokus på primärvården. Det nyss sagda
talar emot att kommunen som enskild huvudman ensam kan stå för ”basverksamheten” om
definitionen av ”basverksamheten” inte förtydligas.
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har både
region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar professionerna ett team som
ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till målgruppen.
Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”.
Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma
oavsett tidpunkt på dygnet och det måste därför vara tydligt i Färdplanen att ”dygnet runtAle kommun
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funktionen” som kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser på
en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas således som missvisande när Färdplanen
formulerats med att enbart kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen, då det kan tolkas
som att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa tidpunkter.
Ekonomisk bedömning
I Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård återfinnes en beskrivning av
mobilnärvård. Färdplanens nuvarande beskrivning innebär troligtvis betydande
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen.
Invånarperspektiv
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.
Förvaltningens förslag till remissvar belyser vikten av att den nära vården ska bedrivas
samordnat och patientsäkert. Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala
hälso- och sjukvården har både region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar
professionerna ett team som ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på
primärvårdsnivå till målgruppen.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service
för personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL,
det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL.
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är regionen den huvudman
som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal med en kommun inom regionen om
att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant
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avtal blir att kommunen, och inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som
omfattas av avtalet.
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017, genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.
Hemsjukvård, liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård, är enligt HSL:s förarbeten en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Sektorchef för sektor socialtjänst kommer att lämna in kommunens synpunkter.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det är positivt med en länsgemensam Färdplan, men att
kommunen bör ta vara på möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. En del skrivningar i
Färdplanen kan medföra en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis
medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen. Förvaltningens
bedömning är att socialnämnden bör föreslå kommunstyrelsen att besluta att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar avseende förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.
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Socialnämnden
Diarienummer: S.N.2021.234
Datum: 2021-10-28

Remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård
Ale kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård. Ale kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter från
dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i remissvaret har kommunen inga
nämnvärda synpunkter på.

9.3.1 Stärkt kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
Stärkt kontinuitet och samordning av vård- och behandlingsinsatser är en förutsättning för
trygghet och patientsäkerhet för den enskilde. Att fast läkarkontakt samordnar vården mellan
olika vårdenheter ger förutsättningar för en god och säker vård.
Visionen att arbetet med den samordnade individuella planen (SIP), fast läkarkontakt, fast
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt ska utvecklas inom ramen för den länsgemensamma
utvecklingsstrategin öppnar för stärkt samverkan över lagrum och en ökad tillit mellan
huvudmännen.
Den fasta vårdkontakten inom den kommunala hälso- och sjukvården har ansvar för att
samordna de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna och den fasta läkarkontakten
alternativt den fast vårdkontakten inom den regionala primärvården har ett ansvar för att
samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen har ansvaret för, vilket bör framgå
under denna punkt.

9.6 Utveckling av mobil vård/team över organisationsgränser
Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård samt utvecklingen
av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en mer god och nära vård.
I beskrivningen av mobil närvård anges: ”Mobil närvård bygger på att kommunen står för
basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam
och hemsjukvårdsläkare”.
Av förarbetena till kap. 13 a HSL avseende primärvårdens grunduppdrag framgår det att
regeringen har bedömt att primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En
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nära vård kan t.ex. ges i form av mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller på en
traditionell hälso- eller vårdcentral - allt utifrån patientens behov. Ett nationellt utformat
grunduppdrag för primärvården utgör ett viktigt steg i omställningen till en mer nära vård med
fokus på primärvården. Det nyss sagda talar emot att kommunen som enskild huvudman ensam
kan stå för ”basverksamheten” om definitionen av ”basverksamheten” inte förtydligas.
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har både
region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar professionerna ett team som ansvarar
för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen. Det är alltså
inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”. Den kommunala
hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma oavsett tidpunkt på
dygnet och det måste därför vara tydligt i färdplanen att ”dygnet runt-funktionen” som
kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser på en annan vårdnivå
än primärvård. Det uppfattas således som missvisande när färdplanen formulerats med att
enbart kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas som att kommunen får
ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa tidpunkter. Ale kommun anser att det inte är
möjligt att kommunen som enskild huvudman kan stå för en ”basverksamhet” i mobil närvård.
Enligt remissförslaget förutsätter modellen ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus. Vårdcentraler och sjukhus står båda under
regionens ansvar, på samma sätt som kommunen är huvudman för flera verksamheter,
socialtjänst, hemsjukvård och elevhälsan.
I nuläget saknas det en systematik för en gemensam ledning kring mobila team. Eftersom
modellen förutsätter detta måste gemensam ledning mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus
förtydligas i färdplanen. Ale kommun anser att det krävs en strategisk ledningsstruktur för att
arbetssättet ska vara möjligt. Den strategiska ledningsstrukturen behöver ta fram en
processbeskrivning för den sammanhållna vården i patientens hem. Syftet med
processbeskrivningen är att identifiera ansvarsfördelning, behov av kompetens, bemanning,
utrustning, lokaler, informationsöverföring och ändamålsenliga åtgärder utifrån
patientsäkerhetsrisker. Den strategiska ledningsstrukturen behöver fatta beslut kring
överenskommelse, ansvar, resurser, identifierade behov och risker.
Som ett direkt stöd behövs utöver den strategiska ledningsstrukturen, en operativ ledning för
den sammanhållna hälso- och sjukvården i patientens hem. Den operativa ledningen ansvarar
för ledning och styrning i processbeskrivningen för en personcentrerad och sammanhållen vård
och omsorg i patientens hem. Målbilden ska var ett processorienterat arbetssätt utan
stuprörstänk.
En förutsättning för en god samverkan mellan professionerna på den gemensamma vårdarenan
(patientens hem), är att samordningen av den medicinska vården säkerställs. Det framgår av
Prop. 2019/20:164 s. 83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast läkarkontakt i
primärvården bör denne ansvara för samordning av de medicinska åtgärderna.
Ale kommuns bedömning är att samordningen av medicinsk vård ska genomföras av fast
läkarkontakt i primärvården.
Med största sannolikhet krävs även en gemensam operativ ledningsstruktur mellan regionens
vårdnivåer för att säkerställa samordning av vidtagna utrednings och behandlingsåtgärder vilket
är ett ansvar för den fasta läkarkontakten (i primärvården).
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Missiv

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart
samhälle.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och
öka tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver
öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper,
utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december
Lämna synpunkter senast 31 december 2021 i det webbformulär som finns på
www.vardsamverkan.se/remissfardplan. Där finns också förslag på Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård att ladda ner, mer information
om hur du skickar in svaret samt alla remissdokument.
Använd arbetsmallen
Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt
remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remissfardplan.
Ett svar per remissinstans
Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och
styrelser i Västra Götalandsregionen.

Datum:

Datum:

Johnny Magnusson, Ordförande SRO,
Ordförande Regionstyrelsen

Kent Lagrell, Vice ordförande SRO,
Ordförande Styrgrupp för social
välfärd, Göteborgsregionens
kommunalförbund
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Färdplan – länsgemensam strategi för
god och nära vård
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen
Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och
förebyggande områden.
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar
omställning till en god och nära vård
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart
samhälle.
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och
öka tilliten mellan huvudmännen.
Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och
nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och
kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra
till en omställning mot en god och nära vård.
Vi har i färdplanen valt att använda begreppet den enskilde; med det menar vi
individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.
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2 Begreppet god och nära vård
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.
Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. Den nära
vården har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och
sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård.
Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad
öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga
myndigheter blir del av den nära vården. Källa: SKR
Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och
proaktivt samt möter problemen uppströms.

3 Varför behövs en omställning för en
god och nära vård?
3.1 Utmaningar inom demografin
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och
sjukvården i kommun- och regionsektorn inte kommer att kunna anställa
personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det
innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli
mer teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare
måste öka.

3.2 Bristande samordning
Vårdanalys har tidigare uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige
behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att
själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och
omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana
komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har bidragit till
att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan
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behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina
problem.
Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp,
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även
inom detta område. (Vårdanalys)
Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten,
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att
vi måste minska väntetider och öka produktiviteten inom hälso- och
sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara
långsiktigt. En resursöverföring från sjukhusvård till primärvård handlar inte
enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att
tillgängliggöra resurser och kompetenser för såväl vårdverksamhet som
utbildning via nya arbetssätt och tekniska lösningar.
Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet
kompletteras med personella och en löpande beskrivning av resurssättningen
för att möjliggöra en transparant process.
Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och
öka tilliten mellan huvudmännen.
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att
kraftsamla kring.
Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

5 Parter
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig
mot; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård,
skolverksamheterna, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt
hälsofrämjande och förebyggande områden.

6 Giltighetstid
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

7 Målbild Västra Götaland
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett
bra liv.
En god och nära vård (SKR:s målbild)
•

utgår från individuella förutsättningar och behov.

•

bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv.

•

bidrar till jämlik hälsa, trygghet
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8 Prioriterade målgrupper
Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser
från både region och kommun:
•

Barn och unga

•

Äldre

•

Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och
beroende

9 Sex steg för att förändra och utveckla
arbetssätt i samverkan
För att uppnå den övergripande målbilden för god och nära vård behöver stöd,
vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära
vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för
samma invånare.
De sex förändrade arbetssätten är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
Ökad tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen
Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
Utveckla personcentrerad arbetssätt
Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering
Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt,
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.
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9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande
insatser
Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället i
stort. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga
och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.
Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara
grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet
till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också viktigt för att hälsooch sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Arbetet behöver få en högre
prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den
kommunala vård och omsorgen.
Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan
•

social hållbarhet

•

stöd för individens egenvård

•

stöd till anhöriga/närstående

•

socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.
Respektive huvudman bör synliggöra de insatser som görs, gemensamma
aktiviteter för att öka tillgängligheten av hälsofrämjande insatser för
prioriterade målgrupper ska tas fram.

9.2 Ökad tillit och stark samverkan mellan
huvudmännen
En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan bör tydliggöra
och skapa förutsättningar för en stark samverkan med tillit som grund. I detta
arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande
dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.
Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för
omställning mot en god och nära vård är följande:
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•

Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar
samverkan

•

Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta
samverkan

•

Personcentrerat bemötande

•

Digitalt bemötande

9.3 Stärk kontinuitetsvården och samordningen
mellan huvudmännen
Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister medför
det att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. Genom
kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit
och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god och säker
vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla åldrar.

9.3.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra
myndigheter.

9.3.2 Fast omsorgskontakt
Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och
omsorgen.

9.3.3 Samordnad individuell plan, SIP
Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för
samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och
planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha
möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälsooch sjukvård, socialtjänst och skola och elevhälsa ställs det stora krav på
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samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad
patientsäkerhet och tidsvinster.
Inom ramen för arbetet med den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska
den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt
fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.

9.3.4 Patientkontrakt
Patientkontrakt görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP
genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun.

9.4 Utveckla Personcentrerat arbetssätt
I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerat arbetsätt.
Inriktningen syftar till att se en person med unika behov, erfarenheter och
mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett
tillstånd eller en diagnos. Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i
samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och
omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde.
I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form
av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas
utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad
fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara
människa och i behov av vård och omsorg.
Stöd, vård och omsorgsinsatser innebär därför ett partnerskap mellan den
enskilde/anhöriga/närstående och professionella verksamhetsföreträdare och
utgångspunkten är den enskildes berättelse om sin sjukdom. Med den som
utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där båda parter är
delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och
uppföljning på kort och lång sikt. Delaktighet är en grundläggande aspekt i
personcentrerat arbetsätt och innebär bland annat att det finns utrymme för
den enskilde att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig
i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt
att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av
digitalisering
Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom ehälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och
resurseffektivitet.
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9.6 Utveckling av mobila vård/team över
organisationsgränser
Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård
samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en
mer god och nära vård.
Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från den enskildes
behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre
utnyttjande av gemensamma resurser samt minska behov av slutenvård.
Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus.

10 Stärk grundläggande förutsättningar
i samverkan
För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar
som krävs.
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd kan
digitaliseringen bidra till att öka tillgängligheten och patientsäkerheten.
Digitaliseringen kan skapa bättre förutsättningar för den enskilde att få
tillgång till information och vara delaktiga. Samtidigt ökar behovet av att ta
hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till
personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd
kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt
och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal
inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller
tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet.
För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det
personliga mötet med patienter och brukare.
Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del
av allas vardag. En samordnad utveckling behövs i länet.

10.2 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som syftar till att skapa
en modern vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. FVM består av ett antal
projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av
vårdinformationssystemet Millennium under 2022–2023. Systemet innehåller
bland annat journaldokumentation och en gemensam läkemedelslista för varje
patient. För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det
nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt över
organisatoriska gränser.

10.3 Kunskapsstyrning och
kompetensutveckling i samverkan
För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande
kompetensutveckling inom kommunal och regionalt finansierad primärvård.
Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt
struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.
Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd,
uppföljning och analys. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM) och digital teknik kommer att utveckla sättet som kunskap görs
tillgängligt och inhämtning av data för uppföljning.
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Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och analysera resultat som sedan
omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett
systematiskt sätt.
En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska
ingå i arbetet framöver.
Kunskaps- och beslutsstöd behöver vara integrerade i de system som används
i vårdens vardag. Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och
användarvänliga för att komma till nytta. Nya former för kunskapsutveckling
som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och
regionala riktlinjer.

10.4 Kompetensförsörjning
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till
medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver gemensamt bedöma tillgång
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och
omsorgsområdet som helhet. Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland
ska få tillgång till god vård på lika villkor.

10.5 Verksamhetsutveckling och
implementering
Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och
nära vård. Medarbetarens och patiens/brukare/elevens medverkan i
utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla
innovativa lösningar och nya arbetssätt.
För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att
implementeringen ska lyckas.
Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära
vård utifrån målgrupp och behov.
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och
styrning
Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och
omsorg. Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom
social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur
och faktiska beslut.
Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som
krävs.
Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

12 Från Färdplan - länsgemensam
strategi till genomförande
Den länsgemensamma utvecklingsstrategin är ett dokument som anger
inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer
och målgrupper. Till den länsgemensamma utvecklingsstrategin kopplas
handlingsplaner fram utifrån målgrupp med gemensamt framtagna
aktiviteter, mål och indikatorer.
På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå
Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård
genomförs och utvärderas gemensamt.
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del
av det vardagliga arbetet.

13 Uppföljning och analys
Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska förslag till
partsgemensam analys och uppföljning tas fram. Målsättningen att kunna
följa utvecklingen mot en god och nära vård.
Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.
Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i
samverkanssituationer. Ett gemensamt avvikelsesystem finns nu etablerad
(MedControl) och dessa analyser blir en viktig del av uppföljningen av
utvecklingen mot en god och nära vård.
Förslag till indikatorer och process för gemensam analys kompletteras under
2021
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 256

Dnr KS.2021.455

Avskaffande av politiskt sakkunniga
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att från och med
utgången av mandatperioden 2022 (kommunstyrelsen) avskaffa de politiskt
sakkunniga. Därmed ska uppdraget till kommunfullmäktiges presidium (dnr
KS.2020.254) att genomföra en utvärdering anses avslutat.
Sammanfattning
Politiskt sakkunniga infördes genom ett beslut i kommunfullmäktige 2018-1119 § 206. För närvarande finns därvid möjligheter för politiskt sakkunniga
motsvarande 40 procent, fördelat enligt 20 procent för styrande minoritet, 15
procent för Socialdemokraterna och 5 procent för Sverigedemokraterna.
Systemet används av styrande minoriteten samt av Socialdemokraterna i
samverkan med Vänsterpartiet.
I arbetet med översyn av nämndorganisationen inför kommande mandatperiod
har det framkommit att det råder politisk enighet om att avskaffa systemet med
politiskt sakkunniga. Demokratiberedningen har därvid konstaterat att en
utvärdering är överflödig och att ett beslut bör fattas redan nu om att avsluta
systemet med politiskt sakkunnig när innevarande mandatperiod löper ut för
kommunstyrelsens del.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Demokratiberedningens beslut DB § 10, 2021-10-25
Kommunfullmäktiges beslut KS § 172, 2020-10-19
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef
Kommunsekreterare
För kännedom

Löneenheten
Politiskt sakkunniga

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.455
Datum: 2021-11-18
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Översyn av nämndorganisationen inför mandatperioden 20222026
Förslag till beslut
Demokratiberedningen beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Demokratiberedningen beslutade vid sammanträdet 2021-10-25 § 10 att från partierna begära
in svar angående översyn av nämndorganisationen inför kommande mandatperiod.
I skrivande stund har synpunkter inkommit från Socialdemokraterna, Framtid i Ale,
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet samt Moderaterna.

Erik Bergman
Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Remissvar från Socialdemokraterna, Framtid i Ale, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet samt
Moderaterna.
Presentation med sammanställning
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(2)

Ärendet
Demokratiberedningen beslutade vid sammanträdet 2021-10-25 § 10 att från partierna begära
in svar angående översyn av nämndorganisationen inför kommande mandatperiod.
I skrivande stund har synpunkter inkommit från Socialdemokraterna, Framtid i Ale,
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet samt Moderaterna.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2021-10-25

DB § 10

Dnr KS.2021.455

Översyn av nämndorganisationen inför
mandatperioden 2022-2026
Beslut
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att från och med mandatperioden 2022
(kommunstyrelsen) avskaffa de politiskt sakkunniga. Därmed ska uppdraget till
kommunfullmäktiges presidium att genomföra en utvärdering anses avslutat.
Demokratiberedningen uppmanar partierna att till nästa sammanträde inkomma
med sina synpunkter i ärendet skriftligt. Synpunkterna ska inkomma den 8
november.
Sammanfattning
Demokratiberedningen diskuterade nämndorganisationen kommande
mandatperiod. Bland annat diskuterades följande:
- Avskaffande av de politiskt sakkunnig.
- Behålla nämndstrukturen. Särskilt KFN bör behållas.
- Avskaffa KFN?
- Enighet om att antalet nämnder ska ligga kvar.
- Kontaktcenter under servicenämnden?
- Mindre styrelse i Alebyggen? Kanske 7 plus 3?
- Kurser i styrelsearbete?
- Utbildningsbehov för samtliga förtroendevalda. Vid början av perioden samt
eventuellt löpande. Frågan hanteras inom sektor kommunstyrelsen.
- Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna?
- Mer direktdemokrati?
Yrkande
Claes-Anders Bengtsson (KD) yrkar
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att från och med mandatperioden 2022
(kommunstyrelsen) avskaffa de politiskt sakkunniga. Därmed ska uppdraget till
kommunfullmäktiges presidium att genomföra en utvärdering anses avslutat.
Demokratiberedningen uppmanar partierna att till nästa sammanträde inkomma
med sina synpunkter i ärendet skriftligt. Synpunkterna ska inkomma den 8
november.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2021-10-25

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner
demokratiberedningen besluta i enlighet med detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

KF § 172

Dnr KS.2020.254

Utvärdering av de politiskt sakkunniga
Ärendet
Politiskt sakkunniga infördes genom ett beslut i kommunfullmäktige 2018-1119 § 206. I arvodesbestämmelserna framgår att politiskt sakkunnig arvoderas
enligt bilaga 2 eller bilaga 3 beroende på vederbörandes övriga tjänstgöring
som förtroendevald. Vidare regleras politiskt sakkunnig i paragraferna 62 - 65 i
allmän stadga vari framgår förutsättningarna som krävs för inrättande av en
politiskt sakkunnig, det vill säga minst fem mandat i kommunfullmäktige
vilket genererar fem procents sysselsättning. De politiskt sakkunniga ska
anmälas till kommunfullmäktige.
För närvarande finns därvid möjligheter för politiskt sakkunniga motsvarande
40 procent, fördelat enligt 20 procent för styrande minoritet, 15 procent för
Socialdemokraterna och 5 procent för Sverigedemokraterna. Systemet används
av styrande minoriteten samt av Socialdemokraterna i samverkan med
Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens beslut § 9 2020-06-03
Kommunstyrelsens beslut § 133 2020-09-29
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
fullmäktiges presidium att under 2021 genomföra och redovisa en utvärdering
av de politiskt sakkunnigas nytta, funktion, kostnad och effekter för det
demokratiska arbetet i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt fullmäktiges presidium att under
2021 genomföra och redovisa en utvärdering av de politiskt sakkunnigas nytta,
funktion, kostnad och effekter för det demokratiska arbetet i kommunen.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-10-19

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kanslichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 262

Dnr KS-HR.2021.221

Riktlinje för bisyssla
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
gällande policy för bisysslor vid anställning i Ale kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2017-09-11.
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för bisyssla
Sammanfattning
Denna riktlinje fastställer kommunens syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och
vilket ansvar har medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla.
Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egen ansvar i
att anmäla eventuell bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom
enheten informeras om denna riktlinje samt att följa upp eventuell bisyssla.
Riktlinjens definition fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och
hur medarbetare och chef ska förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp
är bedömning inför beslut, de tre kategorierna av ottillåten bisyssla samt
förfarande och rappotering av otillåten bisyssla.
Den nu gällande policyn tas bort i samband med att styrdokument ses över.
Med den nya riktlinjen kommer kommunstyrelsen att besluta över riktlinjen för
bisyssla, vilket ger utrymme att hantera justeringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-12-01
Riktlinje för bisyssla
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Författningssamlingen
HR-chef
Kommunchef
För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-HR.2021.221
Datum: 2021-12-01
HR-specialist Jenny Bergman
Kommunstyrelsen

Riktlinje för bisyssla
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver gällande policy för bisysslor vid
anställning i Ale kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-09-11.
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för bisyssla.
Sammanfattning
Denna riktlinje fastställer kommunens syn på bisyssla. Vad är en bisyssla och vilket ansvar
har medarbetaren i sin anställning gällande bisyssla.
Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, dock har medarbetare ett egen ansvar i att anmäla
eventuell bisyssla. Chef ansvarar för att anställda medarbetare inom enheten informeras om
denna riktlinje samt att följa upp eventuell bisyssla.
Riktlinjens definition fastställer vad en bisyssla är, varför bisyssla regleras och hur
medarbetare och chef ska förhålla sig till bisyssla. Ytterligare som tas upp är bedömning inför
beslut, de tre kategorierna av ottillåten bisyssla samt förfarande och rappotering av otillåten
bisyssla.
Den nu gällande policyn tas bort i samband med att styrdokument ses över. Med den nya
riktlinjen kommer kommunstyrelsen att besluta över riktlinjen för bisyssla, vilket ger
utrymme att hantera justeringar.

Malin Olsson

Jenny Bergman

HR-chef

HR specialist
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-12-01
Riktlinje för bisyssla
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Författningssamlingen
HR-chef
Kommunchef
För kännedom:

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

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

Definition av bisyssla
En bisyssla är ett arbete, uppdrag eller en verksamhet som medarbetare driver eller har vid sidan av sin
huvudanställning.

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

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

Otillåten bisyssla
Det förekommer tre olika kategorier för otillåten bisyssla.
•

Konkurrerande bisyssla – Bisyssla kan avslås om den anses konkurrera med verksamheten.

•

Arbetshindrande bisyssla – En bisyssla kan avslås om den på något sätt hindrar medarbetaren att
utföra sina arbetsuppgifter i anställningen.

•

Förtroendeskadlig bisyssla – En medarbetare får inte ha bisysslor som kan rubba förtroendet för
opartiskhet i arbetet eller som kan skada arbetsgivarens anseende.

I lagen om offentlig anställning (LOA) regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för medarbetare i
kommuner, regioner och kommunalförbund. För övriga bisysslor återfinns regler i AB § 8 Bisysslor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Riktlinje för bisyssla
Bedömning av bisyssla
Innan chef fattar beslut ska samråd ske med HR specialist. De bisysslor som kan anses vara
arbetshindrande, konkurrerande och/eller förtroendeskadliga ska beslutas i samråd med överordnad chef.

Delegation för bisyssla
Vid bisyssla ska ett delegeringsbeslut fattas enligt delegeringsordning för kommunstyrelsen, beslut tas av
överordnad chef. Delegeringsbeslutet skickas till kommunstyrelsens registrator.

Otillåten bisyssla
Arbetshindrande bisyssla eller konkurrerande bisyssla som är otillåten ska MBL-förhandlas innan beslut
fattas. Vid förtroendeskadlig bisyssla finns ingen sådan skyldighet.

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

KS § 264

Dnr KS.2021.140

Redovisning av ej slutbehandlade motioner för andra
halvåret 2021
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. Senaste redovisning gjordes inför
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj.
För närvarande finns tre inneliggande motioner. En av motionerna har varit
inneliggande i mer än ett år och två inkom för mindre än sex månader sedan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kanslichef
För kännedom

Berörda handläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.140
Datum: 2021-11-18
Kommunsekreterare Afram Shiba
Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021 - andra
halvåret
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. Senaste redovisning
gjordes inför kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj.
För närvarande finns tre inneliggande motioner. En av motionerna har varit inneliggande i
mer än ett år och två inkom för mindre än sex månader sedan.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-18
Beslutet skickas till
För kännedom

Berörda handläggare
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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. Senaste redovisning
gjordes inför kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj.
För närvarande finns tre inneliggande motioner. En av motionerna har varit inneliggande i
mer än ett år och två inkom för mindre än sex månader sedan. Nedan följer redovisning över
slutbehandlade motioner per 2021-11-17.

Motioner som inkommit tidigare än 1 år sedan utan beslut
·

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

Inkom: 2019-10-17

Ärendenr: KS.2019.283

Tidsåtgång: Längre tid än 1 år

Status: Senast återremitterad av kultur- och fritidsnämnden till förvaltningen sektor kultur- och fritid i
beslut § 71, 2020-08-27

Motioner som inkommit senare än 1 år sedan utan beslut
·

Motion från Johan Nordin (S): Enkelt avhjälpa hinder

Inkom: 2021-06-04

Ärendenr: KS.2021.308

Tidsåtgång: Kortare tid än 1 år

Status: Senast beslut av samhällsbyggnadsnämnden § 163, 2021-10-07 med förslag till
kommunfullmäktige om att avslå motionen, tilldelats handläggare på sektor kommunstyrelsen för
beredning

·

Motion från Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla
Johansson (SD): Språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet

Inkom: 2021-11-12

Ärendenr: KS.2021.560

Tidsåtgång: Kortare tid än 1 år

Status: Tilldelats handläggare för beredning

Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Kommunstyrelsen ska enligt arbetsordningen 32 § sjätte stycket två gånger per år redovisa
vilka motioner som inte beretts färdigt.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att motionerna ska kunna beredas inom ett år. Beredningen av
motioner är ett högprioriterat uppdrag.
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