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

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

Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

·

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

·

Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%

Motivering till beslut
Förvaltningen ser fördelar med att ta över huvudmannaskapet. De årliga driftkostnaderna,
som beräknas uppgå till 12,5 mkr per år, kommer dock att få negativa ekonomiska
konsekvenser, genom prioriteringar, av övriga verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden
då det i beslutet fattat av kommunfullmäktige 28 september 2015 inte medföljde några
budgetmedel för övertagandet.
Sammanfattning
Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt
område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28
september 2015 beslutade kommunfullmäktige (KF § 139):
·

Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

·

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

·

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

·

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

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-12-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 191, 2021-11-11
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
Skrivelse från Nödinge vägförening
Kommunstyrelsens beslut KS § 69, 2021-03-16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 176, 2020-11-05
Protokoll med beslut om intresseanmälan från Älvängens vägförening, inkommen 2016-03-14
Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, inkommen 2016-04-11
Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, inkommen 2016-05-19
Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, inkommen 2016-04-05
Intresseanmälan från Alvhems vägförening, inkommen 2016-04-29
Kommunfullmäktiges beslut KF § 139, 2015-09-28
Rapport från Sweco - Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i
Ale kommuns tätorter
Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar - Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef Samhällsbyggnad
För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening
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Ärendet
Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt
område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28
september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):
·

Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

·

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

·

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

·

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

I februari 2016 skickade kommunen ut motioner till berörda vägföreningar. Garnvindans
vägförening, Bohus-Surte vägförening, Nol-Alafors vägförening, Älvängens vägförening och
Alvhems vägförening beslutade alla att bifalla kommunens motion angående en
intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark. Nödinge vägförening
avslog kommunens motion 2016 med anledning av att kommunen enligt förslaget endast
skulle ta över vägar inom tätorten.
Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt
område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.
Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över
huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som
beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att
kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%
påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för
underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga
investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca
6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget.
De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år. I
rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror dels
på att kapitalkostnader för plan- och lantmäterikostnader, upprustningskostnader och
beläggningsarbeten nu räknats med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader
finns nu med ett påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella
förändringar i driftkostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att kompensera för
att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än vägföreningarnas. Ökade
driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i kommunens driftbudget
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

5(8)

eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp
i varje års driftbudget utifrån hur övertagandet fortlöper. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade härefter den 5 november 2020, SBN § 176, följande:
1.

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

2.

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

Därefter beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2021, KS § 69, att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att tidigare beslut hade
fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska förutsättningarna väsentligt hade
förändrats.
Ekonomisk bedömning
En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande av enskild allmän
platsmark är att nödvändiga åtgärder kan finansieras. De nödvändiga åtgärderna kan bestå av
konkreta investeringar så väl som av administrativa processer och arbetsinsatser. För att
kunna genomföra ett övertagande krävs resurser från både kommunen och vägföreningarna.
Därmed har en modell för medfinansiering mellan kommunen och vägföreningarna beslutats
enligt handlingsplanen. Många av de aktiviteter som genomförs kommer dock att drivas av
kommunen. Då hela det enskilda vägnätet inte uppfyller krav på vägstandard kommer en
upprustning att bli aktuell på många sträckor.
Huvudmannaskapet regleras i detaljplan och det kommer därför medföra
detaljplaneändringar. I Ale kommun finns idag ca 150 detaljplaner med enskilt
huvudmannaskap. För att man inte ska behöva ändra all dessa detaljplaner föreslås att
ändringen sker med en ny detaljplan per tätort och där endast den berörda allmänna platsen
ingår, en s.k. skelettplan. Övertagandeprocessen bedöms då kunna genomföras under en
period om 9 år.
Kostnaderna för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark består av två delar,
engångskostnader (investering) och ökade löpande kostnader (drift). Engångskostnaderna
består utav upprustningskostnad för vägar och administrativa kostnader såsom
lantmäteriförrättningar och detaljplanekostnader. De utökade löpande kostnaderna består av
drift- och underhållskostnader för det utökade skötselområdet. I det ingår också
kapitalkostnader och eventuell ökad personalkostnad. Vid ett övertagande kommer
gemensamhetsanläggningarna för vägföreningarna att omprövas och andelarna som de
kommunala fastigheterna innehar kommer att upphöra. Det innebär minskade kostnader för
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kommunen. I och med övertagandet av vägarna så tas också ansvaret över för framtida
underhållsbeläggningar av vägföreningarnas vägnät efter övertagandeåret.
Underhållsbeläggningarna belastar kommunens investeringsbudget och genererar
kapitalkostnader som belastar kommunens driftbudget.
För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt krävs det att vägarna upprustas till en
godtagbar standard. Det finns i vägföreningarna en underhållsskuld. Kommunen har tidigare
beslutat att denna ska delas lika, 50% vardera mellan kommun och berörd vägförening. Det
innebär att det också finns en viss motivation hos vägföreningarna att inte låta
underhållsskulden växa ytterligare. Dock finns det ett visst incitament att vänta med
upprustningsåtgärder då kommunen kan komma att finansiera 50% av upprustningen i
samband med övertagandet. Ett senare övertagande kan därför leda till att kommunens
kostnader för upprustningen ökar.
Utöver detta tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och
omprövningsförrättningar av vägföreningarna. Eftersom Ale kommun driver den
administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att
kommunen finansierar dessa kostnader. Den totala engångskostnaden för
övertagandeprocessen är uppskattad till ca 67,7 mkr.
De ökade löpande kostnaderna för drift och underhåll kommer att finansieras av skattekronan.
Sammanlagd drift- och underhållskostnad efter att huvudmannaskapet är ändrat inom berörda
tätorter uppskattas till ca 12,5 mkr/år inklusive kapitalkostnader för investering i upprustning
och underhållsbeläggningar om ca 4 mkr/år.
För övertagande process med tidsplan och årliga kostnader hänvisas till tjänsteutlåtande från
sektor samhällsbyggnad.
Invånarperspektiv
Vid ett upphävande av kommunfullmäktiges beslut från 2015 kommer medlemmar i berörda
vägföreningar inom övertagandeområdet fortsatt att behöva betala vägföreningsavgift.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Förvaltningen har upptäckt en felaktig laghänvisning i sammanfattningen till den av
fullmäktige 2015 antagna handlingsplanen. Där hänvisas det till att det enligt 6 kap 26 § plan
och bygglagen, PBL, anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det
inte finns särskilda skäl till annat. Texten fanns i plan- och bygglagen (1987:10), som
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upphörde att gälla i och med att en ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj
2011. Första meningen i den upphävda paragrafen hade följande lydelse. ”Inom områden med
detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna platser, om det inte finns särskilda
skäl till annat.” Förvaltningen beklagar att en hänvisning har skett till icke gällande rätt.
Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) och har erhållit
en ny formulering på grund av att lagstiftaren genomförde en möjlighet att dela
huvudmannaskapet för allmänna platser inom en och samma plan. Paragrafen har därefter
genom en ändring (2014:900) fått följande lydelse den 1 januari 2015. ”Kommunen ska vara
huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i
detaljplanen bestämma att huvudmanskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera
allmänna platser.”
I sakfrågan har således inte någon förändring skett i fråga om att det krävs särskilda skäl för
att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Anger en gällande detaljplan att det
inte är kommunalt huvudmannaskap, gäller detta till dess att bestämmelsen ändras i ett nytt
planärende.
Då det har förekommit diskussioner och skrivelser från vägföreningar gällande
likställighetsprincipen i ärendet, vill förvaltningen förtydliga innebörden av bestämmelsen i 2
kap. 3 § kommunallagen. Där framgår att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat. Frågan om när kommunen har ansvar för gator och
allmänna vägar avgörs av detaljplaner antagna med stöd av PBL och av beslut fattade med
stöd av väglagen. Den kommunala likställighetsprincipen gäller inte mellan dem som har
direkt utfart till gata eller allmän väg med kommunal väghållning och dem som har kostnader
för enskild väghållning för att nå gata eller allmän väg. Vilka som inte har särskilda avgifter
för väghållning avgörs genom bestämmelserna om kommunalt huvudmannaskap i PBL och
om ansvaret för allmän väg i väglagen.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Information till berörda parter kommer att ske efter beslut.
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Förvaltningens bedömning
Sammantaget gör förvaltningenbedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om
12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få för negativa ekonomiska konsekvenser genom
prioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande budgetram. Utöver det så
delar förvaltningen samhällsbyggnadsnämndens bedömning och hänvisar till tjänsteutlåtande
från samhällsbyggnad.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-11

SBN § 191

Dnr SBN.2021.312

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



Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.
Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är
50%
Sammanfattning
Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):





Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.
Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet
är 50%.
Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med
framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

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

sak i fråga om att det krävs särskilda skäl för att kommunen inte ska vara
huvudman för allmän plats.
Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över
huvudmannaskapet för vägar inom aktuella områden. Sammantaget gör
förvaltningen bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna om 12,5 mkr
per år vid ett övertagande, skulle få alltför stora negativa ekonomiska
konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens
nuvarande budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-28Tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag KF § 139 2015-09-28
Bilaga till protokollsutdrag KF § 139. Handlingsplan - Kommunalt övertagande
av enskilda tätortsvägar
Protokoll SBN § 176 2020-11-05
Bilaga till protokoll SBN § 176. Rapport - Uppdaterad kostnadsuppskattning för
övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, 2016-04-05
Intresseanmälan Nol-Alafors vägförening, 2016-04-11
Protokoll Älvängens vägförening, 2016-04-26
Intresseanmälan Alvhems vägförening, 2016-04-29
Intresseanmälan Garnvindans vägförening, 2016-05-19
Protokoll KS § 69 2021-03-16
Skrivelse från Nödinge vägförening, 2021-03-177
Beslutet skickas till
För kännedom:

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

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

Huvudmannaskap för vägföreningar
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut fattat
den 28 september 2015, § 139, KF 2015.120 från enskilt huvudmannaskap till kommunalt
huvudmannaskap för väghållning i delar av kommunen avseende punkterna:
 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.
 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.
Motivering till beslut
Förvaltningen ser fördelar med att ta över huvudmannaskapet. De årliga driftkostnaderna,
som beräknas uppgå till 12,5 mkr per år, kommer dock att få alltför stora negativa
ekonomiska konsekvenser, genom bortprioriteringar, av övriga verksamheter inom nämnden
då det i beslutet fattat av Kommunfullmäktige 28 september 2015 inte medföljde några
budgetmedel för övertagandet.

Sammanfattning
Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):
 Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
 Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.
 Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.
 Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande
av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.
Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt
område i Ale kommuns tätorter. Rapporten visade att det skulle kosta kommunen totalt ca
67,7 mkr i investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun.
Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden
från handlingsplanen är att kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade
upprustningskostnader och 25% påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen.
Enbart investeringskostnaden för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden
uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
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övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De
ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år.
I handlingsplanen från 2015 skedde en hänvisning till den upphävda plan och bygglagen
(1987:10). Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900).
Den gällande lydelsen medför dock inte någon förändring i sak i fråga om att det krävs
särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats.
Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över huvudmannaskapet
för vägar inom aktuella områden. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de
beräknade årliga driftkostnaderna om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få alltför
stora negativa ekonomiska konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter
utifrån nämndens nuvarande budgetram.
Ken Gunnesson
T.f. sektorchef samhällsbyggnad

Mattias Mossberg
Verksamhetschef teknik

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-28
KF § 139, 2015-09-28, inklusive "Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap", 2015-03-02
Intresseanmälan från Bohus-Surte vägförening, 2016-04-05
Intresseanmälan från Nol-Alafors vägförening, 2016-04-11
Protokoll fört vid Älvängen vägförenings årsmöte, 2016-04-28
Intresseanmälan från Alvhems vägförening, 2016-04-29
Intresseanmälan från Garnvindans vägförening, 2016-05-31
Skrivelse från Nödinge vägförening, 2021-03-17
SBN § 176, 2020-11-05, inklusive rapport "Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande
av vägföreningar i Ale kommuns tätorter", 2020-10-13
KS § 69, 2021-03-16
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef Samhällsbyggnad
Alvhems vägförening
Garnvindans vägförening
Älvängens vägförening
Nol-Alafors vägförening
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Nödinge vägförening
Bohus-Surte vägförening
Ärendet
Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt
område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Den 28
september 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 139):





Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra övertagandet i
enlighet med handlingsplanen.
Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med övertagandet är 50%.
Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete med framtagande
av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter.

I februari 2016 skickade kommunen ut motioner till berörda vägföreningar. Garnvindans
vägförening, Bohus-Surte vägförening, Nol-Alafors vägförening, Älvängens vägförening och
Alvhems vägförening beslutade alla att bifalla kommunens motion angående en
intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark. Nödinge vägförening
avslog kommunens motion 2016 med anledning av att kommunen enligt förslaget endast
skulle ta över vägar inom tätorten.
Under år 2020 gav samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar inom detaljplanelagt
område i Ale kommuns tätorter. Den uppdaterade kostnadsuppskattningen visade följande.
Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i investeringskostnader att ta över
huvudmannaskapet för tätorterna i Ale kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som
beräknades i handlingsplanen 2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att
kostnader för framtida underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25%
påslag för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden för
underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38 mkr. Den årliga
investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter övertagandeperioden uppskattas till ca
6,8 mkr/år utöver kommunens nuvarande budget. De ökade driftkostnaderna i samband med
övertagandet uppskattas till totalt ca 12,5 mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna
kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror dels på att kapitalkostnader för plan- och
lantmäterikostnader, upprustningskostnader och beläggningsarbeten nu räknats med.
Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader finns nu med ett påslag för risk på 25%.
Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella förändringar i driftkostnader som kan
uppstå under övertagandetiden samt att kompensera för att kommunens driftkostnader per
meter väg idag är högre än vägföreningarnas. Ökade driftkostnader med anledning av
övertagandet finns ännu inte med i kommunens driftbudget eftersom den beslutas årsvis. Det
är en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur
övertagandet fortlöper.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade härefter den 5 november 2020, SBN § 176, följande:
 Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjort.
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt beslut
om utökad ram.
Därefter beslutade kommunstyrelsen den 16 mars 2021, KS § 69, att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att tidigare beslut hade
fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska förutsättningarna väsentligt hade
förändrats.
Ekonomisk bedömning
En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande av enskild allmän
platsmark är att nödvändiga åtgärder kan finansieras. De nödvändiga åtgärderna kan bestå av
konkreta investeringar så väl som av administrativa processer och arbetsinsatser. För att
kunna genomföra ett övertagande krävs resurser från både kommunen och vägföreningarna.
Därmed har en modell för medfinansiering mellan kommunen och vägföreningarna beslutats
enligt handlingsplanen. Många av de aktiviteter som genomförs kommer dock att drivas av
kommunen. Då hela det enskilda vägnätet inte uppfyller krav på vägstandard kommer en
upprustning att bli aktuell på många sträckor.
Huvudmannaskapet regleras i detaljplan och det kommer därför medföra
detaljplaneändringar. I Ale kommun finns idag ca 150 detaljplaner med enskilt
huvudmannaskap. För att man inte ska behöva ändra all dessa detaljplaner föreslås att
ändringen sker med en ny detaljplan per tätort och där endast den berörda allmänna platsen
ingår, en s.k. skelettplan. Övertagandeprocessen bedöms då kunna genomföras under en
period om 9 år.
Kostnaderna för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark består av två delar,
engångskostnader (investering) och ökade löpande kostnader (drift). Engångskostnaderna
består utav upprustningskostnad för vägar och administrativa kostnader såsom
lantmäteriförrättningar och detaljplanekostnader. De utökade löpande kostnaderna består av
drift- och underhållskostnader för det utökade skötselområdet. I det ingår också
kapitalkostnader och eventuell ökad personalkostnad. Vid ett övertagande kommer
gemensamhetsanläggningarna för vägföreningarna att omprövas och andelarna som de
kommunala fastigheterna innehar kommer att upphöra. Det innebär minskade kostnader för
kommunen. I och med övertagandet av vägarna så tas också ansvaret över för framtida
underhållsbeläggningar av vägföreningarnas vägnät efter övertagandeåret.
Underhållsbeläggningarna belastar kommunens investeringsbudget och genererar
kapitalkostnader som belastar kommunens driftbudget.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

5(10)

För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt krävs det att vägarna upprustas till en
godtagbar standard. Det finns i vägföreningarna en underhållsskuld. Kommunen har tidigare
beslutat att denna ska delas lika, 50% vardera mellan kommun och berörd vägförening. Det
innebär att det också finns en viss motivation hos vägföreningarna att inte låta
underhållsskulden växa ytterligare. Dock finns det ett visst incitament att vänta med
upprustningsåtgärder då kommunen kan komma att finansiera 50% av upprustningen i
samband med övertagandet. Ett senare övertagande kan därför leda till att kommunens
kostnader för upprustningen ökar.
Utöver detta tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och
omprövningsförrättningar av vägföreningarna. Eftersom Ale kommun driver den
administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att
kommunen finansierar dessa kostnader. Den totala engångskostnaden för
övertagandeprocessen är uppskattad till ca 67,7 mkr.
De ökade löpande kostnaderna för drift och underhåll kommer att finansieras av skattekronan.
Sammanlagd drift- och underhållskostnad efter att huvudmannaskapet är ändrat inom berörda
tätorter uppskattas till ca 12,5 mkr/år inklusive kapitalkostnader för investering i upprustning
och underhållsbeläggningar om ca 4 mkr/år.
Övertagandeprocess med tidplan och årliga kostnader
Tabell nedan visar övertagandeprocessen baserad på att genomförandetiden av en detaljplan
är två år. Älvängen prioriteras först följt av övriga orter som prioriteras efter storlek.
År
Älvängen
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem

1

2

3

4

5

6

7

8

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

1

Administrativ
kostnad

125

Upprustningskostnad

0

Totalt

2

350

3

4

350

5

6

7

8

9

350

350

350

350

350

225

2 881 3 150

3 147

2 830

2 755

4 142

284

1 250

125

3 231 3 503

3 497

3 180

3 105

4 492

634

1 475

Ackumulerat

125

3 356 6 859 10 356

13
536

16 641

21 133

21 767

23 242

Total inkl. risk
(25%)

156

4 039 4 375

3 975

3 881

5 615

793

1 844

Ackumulerat
inklusive risk

156

4 195 8 570 12 941 16 916 20 798

26 413

27 205

29 049

4 371

Uppskattade årliga investeringskostnader för underhållsbeläggningar som tillfaller kommunen
vid övertagandet.
[tkr] år

1

2

3

4

5

6

7

8
6 405

9

10

Investering/år

0

0

799

2 451

4 327

5 352

5 978

6 591

6 761

Ackumulerad
investering

0

0

799

3 250

7 577

12 929

18 907 25 312 31 903

38 664

Den totala investeringskostnaden för upprustningen plus kostnader för
underhållsbeläggningar under övertagandetiden uppskattas till ca 67,7 Mkr vilket är summan
av ackumulerad kostnad för investeringar för de två tabellerna ovan. Efter
övertagandeprocessen tillkommer en årlig kostnad på 6,8 Mkr/år utöver kommunens
nuvarande budget för underhållsbeläggningar.
Drift- och underhållskostnad (inkl. kapitalkostnad och påslag för risker), som belastar
driftbudget.
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[tkr] år

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Driftskostnad

0

0

611

1 381

1 381

1 214

1 214

495

124

434

Årlig
driftkostnad

0

0

611

1 992

3 373

4 587

5 801

6 296

6 420

6 854

Kapitalkostnad
för
övertagandet

6

151

306

522

789

1 079

1 449

1 638

1 916

2 122

Risk 25%

0

0

153

498

843

1 147

1 450

1 574

1 605

1 714

Årlig
driftkostnad
inkl.
kapitalkostnad
och risk

6

151

1 070

3 012

5 005

6 813

8 700

9 508

9 941 10 690

Utöver kapitalkostnaden för upprustningskostnaderna så kommer också årliga
kapitalkostnader för underhållsbeläggningar att tillfalla kommunen i samband med
övertagandet.
[tkr] år
1
2
3
4
5
6
7
8
Årliga
kapitalkostnader för
underhållsbeläggningar

0

0

36

147

342

582

848

9

10

1 131 1 420 1 714

Den årliga driftkostnaden efter övertagandet uppskattas till ca 12,5 Mkr/år efter övertagandet
vilket är summan av de slutgiltiga årliga driftkostnaderna i tabellerna ovan.
Invånarperspektiv
Vid ett upphävande av kommunfullmäktiges beslut från 2015 kommer medlemmar i berörda
vägföreningar inom övertagandeområdet fortsatt att behöva betala vägföreningsavgift.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Förvaltningen har upptäckt en felaktig laghänvisning i sammanfattningen till den av
fullmäktige 2015 antagna handlingsplanen. Där hänvisas det till att det enligt 6 kap 26 § planoch bygglagen, PBL, anges att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det
inte finns särskilda skäl till annat. Texten fanns i plan- och bygglagen (1987:10), som
upphörde att gälla i och med att en ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj
2011. Första meningen i den upphävda paragrafen hade följande lydelse.
”Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna platser, om det
inte finns särskilda skäl till annat.” Förvaltningen beklagar att en hänvisning har skett till icke
gällande rätt.
Bestämmelsen är numera placerad i 4 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) och har erhållit
en ny formulering på grund av att lagstiftaren genomförde en möjlighet att dela
huvudmannaskapet för allmänna platser inom en och samma plan. Paragrafen har därefter
genom en ändring (2014:900) fått följande lydelse den 1 januari 2015. ”Kommunen ska vara
huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i
detaljplanen bestämma att huvudmanskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera
allmänna platser.”
I sakfrågan har således inte någon förändring skett i fråga om att det krävs särskilda skäl för
att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Anger en gällande detaljplan att det
inte är kommunalt huvudmannaskap, gäller detta till dess att bestämmelsen ändras i ett nytt
planärende.
Då det har förekommit diskussioner och skrivelser från vägföreningar gällande
likställighetsprincipen i ärendet, vill förvaltningen förtydliga innebörden av bestämmelsen i 2
kap. 3 § kommunallagen. Där framgår att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat. Frågan om när kommunen har ansvar för gator och
allmänna vägar avgörs av detaljplaner antagna med stöd av PBL och av beslut fattade med
stöd av väglagen. Den kommunala likställighetsprincipen gäller inte mellan dem som har
direkt utfart till gata eller allmän väg med kommunal väghållning och dem som har kostnader
för enskild väghållning för att nå gata eller allmän väg. Vilka som inte har särskilda avgifter
för väghållning avgörs genom bestämmelserna om kommunalt huvudmannaskap i PBL och
om ansvaret för allmän väg i väglagen.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

9(10)

Beslutets genomförande
Information till berörda parter kommer att ske efter beslut.
Förvaltningens bedömning
I Ale kommun finns det idag vägföreningar som ansvarar för ca 47% av
vägsträckorna inom detaljplanelagt område. Detta kan jämföras med Ale kommun som
ansvarar för 26% och Trafikverket för 27% av vägarna. I Skepplanda och Alvhem finns inga
kommunala vägar.
Förvaltningen har utrett nackdelar respektive fördelar med att inte ta över huvudmannaskapet
för vägar inom aktuella områden.
Nackdelarna är följande:











När kommunen inte har rådighet över marken blir det svårare att genomföra åtgärder i
form av exempelvis tillgänglighetsanpassning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. I
sådana fall är det genom frivilliga överenskommelser och avtal med vägföreningarna
som önskvärda åtgärder kan vidtas.
Om kommunen exempelvis vill anlägga en gång- och cykelbana längs med en väg
som har kommunalt, följt av enskilt och därefter kommunalt huvudmannaskap igen,
finns det risk att det blir ett glapp/ avbrott på gång- och cykelbanan eftersom
kommunen inte har rådighet över hela sträckan.
Rådighets- och ansvarsfrågan förblir svårnavigerad. Både tjänstepersoner,
privatpersoner och företrädare för vägföreningarna lägger idag mycket tid och energi
på att reda ut vem som egentligen är ansvarig och ska åtgärda problemet i fråga. Detta
medför att man måste genomföra utredningar och förhandlingar, vilket genererar
längre handläggningstid (innan åtgärd kan vidtas).
Historiskt sett har kompromisser och olika praktiska lösningar gjort att kommunen
kunnat utföra åtgärder inom område med enskilt huvudmannaskap, eftersom avsikten
sedan 2015 har varit att kommunen ska komma att ta över huvudmannaskapet. Detta
kommer inte kunna fortlöpa i framtiden utan det måste göras ett omtag för att hitta en
juridiskt hållbar väg framåt. En möjlig lösning är att kommunen efter ett politiskt
beslut skulle kunna ge ett investeringsbidrag för uppförande av exempelvis en gångoch cykelbana. Kommunen skulle däremot inte kunna ta över driften av en sådan ny
anläggning utan att vägföreningen i fråga i många fall gör en omförrättning av
gemensamhetsanläggningen hos Lantmäteriet.
Det är svårt att genomföra en strategisk utveckling av kommunens vägnät utan att ha
rådighet över marken.
Kommunen har inte rätt att lösa in privatägd mark för allmänna platser inom
detaljplan med enskilt huvudmannaskap, såvida inte fastighetsägaren vill sälja den
aktuella marken. (Den möjligheten finns när det är kommunalt huvudmannaskap för
allmän platsmark). Detta får till följd att kommunen behöver skaffa sig rättigheter för
att komma fram med t.ex. VA-ledningar och belysningskablar.
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Fördelarna med att inte överta huvudmannaskapet enligt Kommunfullmäktigebeslut
2015 är:
 Att de föreslagna ökade kostnaderna för kommunens räkning, både vad gäller
engångskostnaderna (upprustning, detaljplanearbete och förrättningskostnader hos
Lantmäteriet) och de löpande kostnaderna (drift- och underhållskostnader), skulle
utebli. När det föreslagna övertagandet är genomfört beräknas de årliga
driftkostnaderna uppgå till 12,5 mkr per år och därefter öka med index.
 Kommunen behöver inte utöka befintlig organisation för att ta på sig det större
skötselansvaret som ett övertagande skulle innebära.
Om beslutet från 2015 upphävs kommer kommunen fortsatt att ansvara för följande
punkter:
 Lokala trafikföreskrifter gällande hastighet, stannande, väjningsplikt, stoppförbud och
parkering inom tättbebyggt område.
 Hantering av parkeringsövervakning och regleringsmöjligheter på enskild allmän
platsmark.
 Lekplatser på enskild allmän platsmark.
 Gatubelysning på enskild allmän platsmark.
Följande punkter behöver utredas vidare om beslutet från 2015 upphävs
 Styrdokument kommer behöva omarbetas.
 Hantering av schakttillstånd och trafikanordningsplaner vid enskilt huvudmannaskap.
 Hantering av lokala trafikföreskrifter som kommunen inte är ansvarig för.
 Hantering av de remisser inom bygglovsprocessen som ställs till vägföreningarna i
egenskap av väghållare gällande trafiksäkerheten.
 Kommunen ansvarar idag för drift och underhåll av vissa busshållplatser på enskilda
vägar inom detaljplanelagt område.
 Hantering av administrativa/ekonomiska tjänster för vissa vägföreningar.
 Omfattning av rådgivning gentemot vägföreningarna.
 Det finns ett positivt planbesked (PLAN.2016.19) gällande att kommunen ska överta
all enskild allmän platsmark i Älvängens samhälle.
Sammantaget gör förvaltningen dock bedömningen att de beräknade årliga driftkostnaderna
om 12,5 mkr per år vid ett övertagande, skulle få alltför stora negativa ekonomiska
konsekvenser genom bortprioriteringar av övriga verksamheter utifrån nämndens nuvarande
budgetram.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

KS § 69

Dnr KS.2020.501

Kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning med anledning av att
tidigare beslut har fattats på bristande underlag samt att de ekonomiska
förutsättningarna väsentligt har förändrats.
Sammanfattning
2015-09-28 beslöt kommunfullmäktige (KF 2015-09-28 § 139):
-

Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.
Att lämna uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att genomföra
övertagandet i enlighet med handlingsplanen.
Att upprustningsbidraget till vägföreningarna i samband med
övertagandet är 50%.
Att lämna uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbete
med framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför
kommunens tätorter.

Frågan kring övertagandet av huvudmannaskap av allmän platsmark som
hanteras av vägföreningar i Ale kommun har legat vilande under ett par år.
Under 2020 har frågan aktualiserats och en utredning gjordes som bland annat
innehåller en uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter. Frågan har behandlats hos
samhällsbyggnadsnämnden som i sitt beslut skickat ärendet vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
Utredningen som mynnade ut i en rapport hade som syfte att redovisa en
uppdaterad kostnadsuppskattning och komplettera den tidigare
handlingsplanen med saknat underlag.
Utredningen visar att det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 mkr i
investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale
kommun. Det är ca 53 mkr mer än vad som beräknades i den tidigare
handlingsplanen från 2015.
Den främsta skillnaden från tidigare handlingsplan är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Utredningen påvisar ökade
årliga driftkostnaderna efter övertagandet av alla vägföreningar på ca 12,5
mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-16

De ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i
kommunens driftsbudget då de beslutas årsvis av kommunfullmäktige. Det är
en kostnad som, om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget
utifrån hur övertagandet fortlöper. Det innebär således, efter att alla
vägföreningar är övertagna, att samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva
ianspråkta 12,5 mkr/år mer av kommunens samlade skatteintäkter som i annat
fall kunnat tillskjutas annan verksamhet.
Utredningen visar också att kostnadsuppskattningarna är uppskattningar vilket
medför att risk finns att de kan öka. Då upprustningen av vägstandarden ska
delas lika mellan vägföreningar och kommunen så innebär det troligen också
en ökad utdebitering till medlemmarna i respektive vägförening om det inte är
så att vägföreningen har avsatt kapital för att ta sin del av upprustningen.
Beslutet som fattades i kommunfullmäktige 2015-09-28 byggde bland annat på
felaktig hänvisning till PBL 6 kap. 26§ som upphävdes 2011-05-02. Den
tidigare lagstiftningen, PBL (1987:10), angav att kommunen hade huvudansvar
för allmän platsmark om inte detaljplan direkt angav enskilt huvudmannaskap.
I tjänsteutlåtandet var det således hänvisat till lagstiftning som ej vid tiden var
gällande.
De ekonomiska drift- och investeringskostnaderna har också sedan den tidigare
utredningen förändrats väsentligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 176 2020-11-05
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2020-11-05
Rapport: Kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale
kommuns tätorter
Beslutet skickas till
För kännedom

Ekonomichef
Sektorchef Samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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SBN § 176

Dnr SBN.2020.183

Uppdrag att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter
Ärendet
2015-09-28 beslöt Kommunfullmäktige (KF 2015-09-28 § 139):
·

Att anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap.

·

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

·

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

·

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

En tid har gått sedan dess och en uppdatering och förtydligande av kostnader
har efterfrågats för att få en tydligare bild av hur ekonomin för övertagandet ser
ut idag. En rapport ”Uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av
vägföreningar i Ale kommuns tätorter” vidare benämnd ”rapporten” har därför
upprättats. Rapportens syfte är att redovisa en uppdaterad
kostnadsuppskattning och komplettera den tidigare handlingsplanen med
saknat underlag.
Rapporten visar att det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 Mkr i
investeringskostnader att ta över huvudmannaskapet för tätorterna i Ale
kommun. Det är ca 53 Mkr mer än vad som beräknades i handlingsplanen
2015. Den stora skillnaden från handlingsplanen är att kostnader för framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och 25% påslag
för risker nu räknats in i kostnadsuppskattningen. Enbart investeringskostnaden
för underhållsbeläggningar under övertagandeperioden uppskattas till ca 38
Mkr. Den årliga investeringskostnaden för underhållsbeläggningar efter
övertagandeperioden uppskattas till ca 6,8 Mkr/år utöver kommunens
nuvarande budget.
De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till ca 12,5
Mkr/år. I rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 Mkr/år. Den
stora ökningen beror dels på att kapitalkostnader för plan- och
lantmäterikostnader, upprustningskostnader och beläggningsarbeten nu räknats
med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader finns nu med ett
påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

förändringar i driftskostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att
kompensera för att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än
vägföreningarnas.
Ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i
kommunens driftsbudget eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som,
om övertagandet genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur
övertagandet fortlöper.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande

·

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

2020-10-13

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en uppdaterad
kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i Ale kommuns tätorter
fullgjort.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 12:40-12:57.
Yrkande
Ordförande Johan Nordin (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Jessika Loftbring (C) lämnar följande tilläggsyrkande för Koalitions räkning:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning och
kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering och eventuellt
beslut om utökad ram.
Beslutsgång
Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på förvaltningens
beslutsförslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
Ordförande Johan Nordin (S) ställer proposition på Jessika Loftbrings (C)
tilläggsyrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.
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Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden förklarar uppdraget att ta fram en
uppdaterad kostnadsuppskattning för övertagande av vägföreningar i
Ale kommuns tätorter fullgjort.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ekonomisk utredning
och kostnadsuppskattning till kommunstyrelsen för vidare hantering
och eventuellt beslut om utökad ram.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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1

Inledning, bakgrund och syfte
Detta dokument är en komplettering/förtydligande till av KF 2015-08-28 beslutad
handlingsplan ”Kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar – handlingsplan för
ändrat huvudmannaskap” daterad 2015-03-02, nedan benämnd som ”handlingsplanen”.
Syftet är, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, ta fram en uppdaterad utredning
gällande kostnaderna för övertagandet. Detta har gjorts genom att samla in mer
information om de olika kostnadsposterna från både kommunen, vägföreningar och
samråd med lantmätare och planarkitekt.
Som beskrevs i handlingsplanen leder övertagandet till tillkommande kostnader. De
löpande kostnaderna är exempelvis upprustning, snöröjning, skötsel av grönytor och
liknande. Framtagandet av kostnader och uppgifter om de olika föreningarna har
inhämtats från vägföreningarnas styrelse, entreprenörsfakturor samt sektor
samhällsbyggnad specifikt infrastrukturenheten på ale kommun. Detta skiljer sig mot
handlingsplanen där i stället kommunens nyckeltal för driftkostnader användes.
Huvudmannaskapet inom områden regleras genom bestämmelse i detaljplan. För att
korrekt ändra huvudmannaskapet krävs därför nya detaljplaner. I Ale kommun finns ca
150 detaljplaner som har ett enskilt huvudmannaskap. I handlingsplanen beskrevs en
metod för hur detta skulle ske. För att undvika att ändra alla detaljplaner föreslås att
upprätta en ny detaljplan för varje tätort där all allmän platsmark som ska övergå till
kommunen ingår. På det viset påverkas heller inga andra ytor inom tätorten. Detta medför
att hela övertagandeprocessen kan vara möjlig att genomföra under en tio års period.
Sedan handlingsplanen antogs 2015 har vägföreningarna fått rösta om de vill bli
övertagna, vilket alla utom Nödinge vägförening röstat för. Besiktningar av
vägföreningarnas vägar har genomförts för att kontrollera skicket på dem. Detta för att få
en uppfattning av hur mycket underhåll de är i behov av. Det har även legat till grund för
att uppskatta kostnaden för att ta över och ha dem i drift i kommunens regi. Observera att
Nödinge vägförenings vägar ej har besiktigats eftersom de tackade nej till övertagandet.
Tidigare upprustningskostnad har baserats på enklare inventering av vägarnas skick.
Denna kostnadsuppskattning har nu reviderats med underlaget från besiktningarna.

2

Källor och insamlat material

2.1

Antaganden och användning av data
Underlaget på vilka beräkningarna är baserade har inhämtats från vägföreningarna själva,
representanter på kommunen både från sektor samhällsbyggnad samt lantmäteriet.
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Det finns två vägföreningar som sträcker sig över respektive två tätorter, Nol-Alafors och
Bohus-Surte, kostnaderna för övertagande av respektive tätort kommer antas delas på
hälften för de två tätorterna i kommande beräkningar.
Enligt handlingsplanen förutsattes att övertagandet skulle vara frivilligt. Vägföreningen
för tätorten Nödinge har genom beslut på deras årsmöte tackat nej till att låta kommunen
ta över huvudmannaskapet för vägarna i tätorten. Beräkningarna för Nödinge ligger med
som sista tätorten för övertagande men det är inte säkert att den ska övertas.

2.2

Kalkylförutsättningar
Kommunen kommer inte ta över exakt allt av vägföreningarnas vägar och ytor, men
majoriteten. Däremot har hela vägföreningarnas kostnader använts i kommande
beräkningar. För alla vägföreningar, förutom Nödinge, är vägföreningens område samma
eller något större än övertagandeområdet. När det kommer till Nödinge har en
uppskattning över hur stor del av vägföreningens område som ska tas över och applicera
det på driftkostnaderna för att ta fram driftkostnaden för det potentiella
övertagendeområdet.
Antagandena för vägföreningarnas kostnader är baserade på redovisningar för åren 2017–
2020 samt insamlade data från kommunen gällande schaktunderhåll och andelsavgifter.
Förtydliganden av vägföreningarnas kostnader finns redovisade i bilaga 1
Sammanställning av vägföreningarnas kostnader.
Det finns inga besiktningar eller RoSy-rapporter för övertagandeområdet i Nödinge,
därför har den tidigare handlingsplanens okulärbesiktning använt som grund för
upprustningskostnaden. Istället för de tidigare räknade 100-150 kr/kvm, från den tidigare
handlingsplanen, används kommunens faktiska kostnader på 200-260 kr/kvm.

3

Sammanställning av uppskattade kostnader för övertagandet
Vid övertagande kommer fyra typer av kostnader. Det är upprustningskostnader, framtida
investeringskostnader för underhåll och standardhöjningar,
planarbete/lantmäteriförrättningar samt driftkostnader. I driftkostnader ingår även
kapitalkostnader (avskrivningar, räntekostnader) för de investeringar som behöver göras i
samband med övertagandet.

3.1

Upprustningskostnad
I enlighet handlingsplanen är det tänkt att kommunen och vägföreningarna ska dela lika
på den eventuella underhållsskulden vägföreningarna har vid övertagandet.
Underhållsskulden vägföreningarna har är grunden för upprustningskostnaden för
övertagandet. Kommunen har i dagsläget fått ett investeringsanslag på 25 Mkr för
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investeringskostnader kopplade till handlingsplanen. En stor del av
investeringskostnaderna är enligt handlingsplanen upprustningskostnaden.
För att beräkna uppskattad upprustningskostnad används de så kallade RoSy-rapporterna.
Rapporterna beskriver och prioriterar vilka underhållsåtgärder som bör genomföras för
varje tätort. RoSy-rapporterna baserar sig på underlag från en besiktning av alla
tätorternas (exkl. Nödinge) vägar och gång- och cykelvägar som genomfördes under
2018. Rosy-rapporterna fanns inte tillgänglig vid framtagandet av den tidigare
handlingsplanen. Därför kan upprustningskostnaden i denna rapport skilja från den
handlingsplanen. Dessvärre stämmer sällan kostnaden i dessa Rosy-rapporterna överens
med den verkliga kostnaden för entreprenadarbetet. För att få en mer realistisk kostnad
gjordes en sammanställning av kommunens egna beläggningsarbeten under 2018 och
2019. Den visade att det i snitt kostar 200 kr/kvm väg samt 260 kr/kvm gång- och
cykelväg för beläggningsarbeten, därför kommer dessa ligga till grund för beräkningen av
upprustningskostnaden och framtida underhållsbeläggningar.
RoSy-rapporterna beskriver, med underlag från besiktning av vägarna, vilka åtgärder som
behöver utföras på vägnätet år för år på en 10-årsperiod. För att ta beräkna
upprustningskostnaderna har summan av föreslagna åtgärder fram till beräknat år för
övertagande sammanställts. År för övertagande har beräknats enligt handlingsplanens
tidplan med startår för arbetet 2021.
Efter kontroll av entreprenadfakturor och Rosy-rapporter har en uppskattning av hur
mycket vägföreningarna löpande gör för underhåll på sina vägar. Dessvärre fanns inte
entreprenadsfakturorna för Skepplanda och Alvhem därför har de övriga föreningarna
använts för att beräkna ett medeltal för hur många av åtgärderna i RoSy-rapporterna som
har genomförts. Beräkningarna baseras på att vägföreningarna genomför ca 30% av de
föreslagna åtgärderna i RoSy-rapporterna, och antas vara samma för samtliga
vägföreningar. Med andra ord har ca 70 % av sammanlagda åtgärder fram till år för
övertagande använts för att beräkna upprustningskostnaden.
Det kan finnas en viss osäkerhet då RoSy-rapporterna är framtagna under 2018 och efter
det har kommunen valt att inte lägga ner mer pengar på att uppdatera inventeringen. Det
kan därför ha uppkommit andra upprustningsbehov som då inte finns med.
Tabell 1 visar 50% av den totala uppskattade upprustningskostnaden, detta då i den
tidigare handlingsplanen beslutats att kommunen och vägföreningarna ska dela lika på
denna kostnad. Kostnaderna i tabellen nedan gäller enbart för de respektive åren, om
processen går långsammare än planerat kommer kostnaderna ökas. De gäller även bara
om vägföreningarna håller sin underhållstakt annars kan kostnaderna komma att ändras.
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Tabell 1 Kommunens del av upprustningskostnader per tätort

1
2
(2021) (2022)
2 881

[tkr]

3
4
5
6
7
8
9
(2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)

Älvängen
Bohus
3 150
Surte
3 147
Nol
2 830
Alafors
2 755
Skepplanda
4 142
Alvhem
284
Nödinge*
1 250
Total
0
2 881 6 031 9 178 12 008 14 763 18 905 19 189 20 439
* Kostnaden för Nödinge är beräknad utifrån den tidigare handlingsplanen då det inte
tagits fram några RoSy-rapporter för tätorten. I stället för den då bedömda kostnaden på
100–150 kr/kvm har kommunens faktiska kostnad på 200-260 kr/kvm använts.

3.2

Kostnader för underhållsbeläggningar och standardhöjningar
I samband med att kommunens vägnät expanderar i samband med övertagandet så får
kommunen ökade kostnader för underhållsbeläggningar. För att uppskatta denna kostnad
så har Rosy-rapporterna använts och räknats om efter kommunens kostnader för
beläggningsarbeten. Enligt Rosy-rapporterna så varierar kostnaden mellan åren beroende
på vilka gator som rekommenderas att beläggas respektive år. För att göra en
kostnadsuppskattning över årliga kostnader så har ett medelvärde på en 10-års period
använts. I samband med övertagandet av en vägförening har vägföreningens snittkostnad
per år beräknats tillfalla kommunen efter övertagandet. Uppskattning av kostnaden som
tillfaller kommunen redovisas i tabell 2.
Inom dagens kommunala vägnät finns det vägar som av olika anledningar inte har byggts
ut enligt kommunal standard. Till exempel finns det vägar som är för smala eller saknar
vändplats. Standarden på det enskilda vägnätet uppskattas vara likvärdigt med det
kommunala och i flera fall finns det enskilda vägar som har behov av standardhöjningar.
Enligt handlingsplanen så ska detta inte behöva åtgärdas av vägföreningarna innan
övertagandet eftersom vägföreningarna inte bär ansvar för hur vägnätet har byggts ut.
Ökade kostnader för standardhöjningar är väldigt svår att kalkylera och därför uppskattas
riskpåslaget enligt 4.1 täcka denna kostnad.
Som nämnts tidigare så kommer kostnaderna för framtida underhållsbeläggningsarbeten
att tillfalla kommunen efter övertagandet. Tabellen nedan visar tillkommande kostnader
under övertagandeperioden. Summan på ca 6,8 Mkr/år förväntas fortsätta efter
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övertagandet och bli en årlig kostnad utöver kommunens nuvarande budget för
underhållsbeläggningsarbeten.
Tabell 2 Kostnadsinfall av asfaltsinvesteringar

[tkr] år

1

2

Älvängen

3

4

5

6

7

8

9

10

799

799

799

799

799

799

799

799

1652

1652

1652

1652

1652

1652

1652

1876

1876

1876

1876

1876

1876

1025

1025

1025

1025

1025

626

626

626

626

427

427

427

186

186

Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem
Nödinge
Total

3.3

170
0

0

799

2 451

4 327

5 352

5 978

6 405

6 591

6 761

Driftkostnader
I handlingsplanen användes kommunens nyckeltal för driftkostnader. Denna gång har
vägföreningarnas kostnader funnits tillgängliga och har därför använts. Detta då
kommunens och vägföreningarnas vägar kan vara olika utformade är det lättare att
använda vägföreningarnas kostnader för att få en rättvisande siffra. De tidigare
nyckeltalen var anpassade för nya vägnät och det kan skilja i kostnad på nytt respektive
äldre vägnät. Under framtagandet av denna rapport fanns ambitionen att kontrollera dessa
siffror med nyckeltal från SKR, men det fanns inte inrapporterat några nyckeltal från
andra kommuner eller regioner, därför kunde denna jämförelse inte genomföras.
I bilaga 1 redovisas de specifika kostnadsposterna mer utförligt. Det som varit svårast att
härleda är de administrativa kostnaderna för att hantera den ökade vägmängden. Detta är
dock en process som kommunen redan har på plats i form av telefonväxel, trafikansvarig,
projektledare, inköpare med mera. Föreningarnas styrelsers nedlagda tid för att träffa
medlemmar och hantera olika ärenden skiljer sig mycket mellan de olika
vägföreningarna, allt ifrån 50-70h/år för mindre vägföreningar till runt 250h/år för de
större. Detta multiplicerat med kostnaden för kommunens personalkostnader inklusive
overheadkostnader på 1000 kr/h används som administrativ kostnad.
Posterna för andelsavgifter samt schaktunderhåll är negativa, detta för att
andelsavgifterna är en avgift kommunen betalar till vägföreningarna men som de inte
kommer behöva göra efter övertagandet. Schaktunderhållet är en summa väghållare får
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för att underhålla schakter som gjorts på vägarna, då blir detta en intäkt för kommunen
efter övertagandet.
Tabell 3 driftkostnader per år för respektive tätort. Driftkostnaderna uppskattas tillfalla kommunen efter
övertagandet.

Vägförening/
AdminVintervägBarmarkskostnadspost
Grönytor
istrativa
hållning
underhåll
[tkr]
kostnader
Älvängen
283
81
134
250

Andelsavgifter

SchaktTOTALT
underhåll

-65
-72
611
521
65
886
125
-145
-71
1 381
Surte
521
65
886
125
-145
-71
1 381
Nol
277
135
980
90
-204
-64
1 214
Alafors
277
135
980
90
-204
-64
1 214
Skepplanda
323
202
79
70
-162
-17
495
Alvhem
45
15
70
-5
-1
124
Nödinge*
124
122
250
-50
-12
434
*Kostnaderna för Nödinge är beräknade på 25% av den totala driftkostnaden för
vägföreningen då detta representerar den del av föreningen eventuellt övertas.
Bohus

Större beläggningsarbeten kommer efter övertagande ligga som investeringskostnader för
kommunen, därför har det årliga genomsnittet av kostnaderna från RoSy-rapporten
redovisats separat i tabell 2 och ligger inte med i redovisningen i tabell 3.
Tabell 4 kostnadsinfall av driftkostnader

[tkr] år
Älvängen
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem
Nödinge
Ackumulerad
totalkostnad

1

2

3
611

4

5

6

7

8

9

10

1 381
1 381
1 214
1 214
495
124
434
0

0

611

1 992

3 373

4 587

5 801

6 296

6 420

6 854

De årliga driftskostnaderna baserade på data från vägföreningarna visar en kostnad på ca
6,9 Mkr/år. I handlingsplanen från 2015 var denna summa 6,1 Mkr/år.
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3.4

Administrativa kostnader

3.4.1 Planarbete
En bakgrund till varför mindre tätorter ofta har enskilt huvudmannaskap är att det innan
plan- och bygglagens tillkomst fanns stads- och byggnadsplaner som verktyg för fysisk
planering. Inom områden med stadsplaner rådde kommunalt huvudmannaskap och inom
byggnadsplaner enskilt huvudmannaskap. Mindre tätorter planlades oftast med
byggnadsplan. Detta fortsatte sedan i den fysiska planeringen fram till 1987 års plan- och
bygglag trädde i kraft. Ale kommun och många andra kommuner har dock fortsätt att
skapat nya detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för att undvika att skapa
satelitområden med kommunalt huvudmannaskap.
För att kunna ändra huvudmannaskapet inom ett område krävs planarbete. Antingen att
man gör en ny detaljplan med området som ska ändras eller att man gör en ändring av
detaljplan där man anger vad som ska förändras. Eftersom tätorterna består av flera planer
behöver man vid ändring av detaljplan ange alla planer som ska ändras. Det finns också
utlagd allmän platsmark som inte har byggts ut, bland annat områden som berör
tomtmark. Om man då gör en planändring och anger att allmän platsmark ska få
kommunalt huvudmannaskap inträder lösenskyldighet (och lösenrätt) för kommunen på
allmän platsmark som inte tidigare lösts in för allmän plats. För att undvika detta föreslås
i handlingsplanen att kommunen för varje tätort upprättar en ny detaljplan där endast all
mark som ska ingå i kommunens allmänna plats tas med, en så kallad skelettplan.
Kostnaden för arbetet med en skelettplan uppskattas utifrån kommunens tidigare arbeten
med liknande planer till ca 250 000 kr. Då förutsetts att inga utredningar för buller,
geoteknik, trafik mm behövs.
3.4.2 Lantmäteriförrättningar
För att allmän platsmark i fortsättningen inte ska ingå i gemensamhetsanläggning som
vägföreningarna förvaltar krävs att Lantmäteriet genomför en omprövningsförrättning.
Enskild allmän platsmark tas bort och andelar i gemensamhetsanläggningarna omfördelas
utifrån den användning och nytta som kvarstår. Kostnaden för förrättningarna beräknas
till ca 100 000 kr/vägförening. Denna kostnad är beräknad utifrån att förrättningen fortgår
utan större invändningar från berörda. Utöver detta kommer kommunen i vissa fall ha
lantmäterikostnader för att skapa nya mindre vägföreningar för områden utanför
övertagandeområdet. Kostnad för detta har räknats in i påslag för osäkerheter, se 4.1.
3.4.3 Sammanställning av administrativa kostnader
Övertagandeprocessen beräknas till 2 år per detaljplan. Kostnaden för detaljplanearbetet
beräknas vara lika fördelat mellan de 2 åren. Lantmäteriförrättning avslutar denna process
och planeras att utföras under det andra året av tätortens övertagande. Därför beräknas
förrättningskostnaderna ligga på år två av övertagandet.
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I tabell 5, presenteras de årliga administrativa kostnaderna för övertagandeprocessen i
varje tätort. Sista raden redovisar den totala årliga kostnaden.
Tabell 2 Sammanställning av administrativa kostnader

Tätort/År
[tkr]
Älvängen
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem
Nödinge
Administrativ
kostnad

4

1

2

125

225
125

125

350

3

225
125

350

4

225
125

350

5

225
125

350

6

225
125

350

7

225
125
350

8

9

225
125

225

350

225

Sammanfattning och avslut
Det skulle kosta kommunen totalt ca 67,7 Mkr i investeringskostnader att ta över
huvudmannaskapet för tätorterna i Ale-kommun. Det är ca 53 Mkr mer än vad som
beräknades 2015. Den stora skillnaden från den tidigare handlingsplanen är att framtida
underhållsbeläggningsarbeten, ökade upprustningskostnader och påslag för risker nu
räknats in i kostnadsuppskattningen. Bara framtida underhållsbeläggningsarbeten
beräknas till 38,6 Mkr under övertagandeperioden samt en framtida årlig kostnad på ca
6,8 Mkr/år.
Kostnaden för upprustningen i samband med övertagandet har också ökat. Den beräknas
nu utifrån RoSy-rapporter och dess besiktning (se 3.1) vilka inte fanns till hands tidigare.
Dessutom är den beräknade kvm-priset för upprustning högre nu än vad man räknade
med i handlingsplanen 2015. Då beräknades den till 100-150 kr/kvm medan vi nu utifrån
kommunens faktiska fakturor fått fram att kvm-priset snarare ligger på 200-260 kr/kvm.
RoSy-rapporterna fångar även upp förändringar som skett under tiden föreningarna väntat
på övertagandet. I och med att beslut funnits om övertagande har en underhållsskuld växt
som gör att kostnaden för övertagande växer ju längre ett genomförande dröjer. Om
övertagande avbryts riskerar underhållsskulden att istället skapa problem för
vägföreningarna. I samband med beslut om övertagande beslöts 2015 också att lämna
bidrag till övriga vägföreningar som är belägna utanför tätorterna. Detta beslut medför
också ökade kostnader för både investering och driftbudget. Kostnadsposten är än så
länge inte beslutad.
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Argument för övertagande är framförallt att det blir dyrare ju längre man väntar i om att
beslut finns. Underhållsskulden för anläggningarna ser ut att växa ju längre
genomförandet dröjer. En annan fördel är också att underlätta tätorternas expansion.
Växande tätorter innebär också ökad belastning på vägföreningarnas vägnät. Väghållare
ansvarar bland annat för trafiksäkerhet på vägarna. Det kan bli svårt när kommunen inte
är huvudman att välja utformning för säkerhetsåtgärder som man önskar se när
befolkningen växer.
De ökade driftkostnaderna i samband med övertagandet uppskattas till ca 12,5 mkr/år. I
rapporten från 2015 uppskattades denna kostnad till 6,1 mkr/år. Den stora ökningen beror
dels på att kapitalkostnader för plan- och lantmäterikostnader, upprustningskostnader och
beläggningsarbeten nu räknats med. Ökningen beror också på att utöver kapitalkostnader
finns nu med ett påslag för risk på 25%. Påslaget har lagts till för att ta höjd för eventuella
förändringar i driftskostnader som kan uppstå under övertagandetiden samt att
kompensera för att kommunens driftkostnader per meter väg idag är högre än
vägföreningarnas se 4.1.2.
Ökade driftkostnader med anledning av övertagandet finns ännu inte med i kommunens
driftbudget eftersom den beslutas årsvis. Det är en kostnad som, om övertagandet
genomförs, ska tas upp i varje års driftbudget utifrån hur övertagandet fortlöper.

4.1

Risker för kostnadsökningar i samband med övertagandet
Denna kostnadsuppskattning har utgått från den information vi har tillgänglig för
tillfället. För att fastställa en så säker uppskattning som möjligt har faktiska kostnader
inhämtats från både Ale kommun och vägföreningarna. Tidplanen för övertagandet
sträcker sig över en relativt lång period och mycket kan komma att förändras under denna
tid. Därför har i denna kostnadsuppskattning ett påslag på 25 % adderats till kostnaden för
investeringarna och driftkostnaderna för att täcka upp för riskerna. Nedan redovisas de
risker som identifierats under framtagandet av denna rapport.

4.1.1 Ökande investeringskostnader
Ökade upprustningskostnader
Kostnaderna är baserade på en besiktning som genomfördes 2018. Skicket på
vägföreningarnas vägnät kan komma att förändras annorlunda från den uppskattning som
RoSy-rapporterna har redovisat. Fler skador på vägnätet kan upptäckas under
upprustningsarbetet vilket kan leda till ökade kostnader. Rapporten har utgått från att
vägföreningarna utför ca 30 % av de underhållsåtgärder som Rosy-rapporterna föreslår.
Om den andelen ändras så har det en stor påverkan på upprustningskostnaden.
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Ökade krav på inlösen av mark
Kommunen har enligt plan och bygglagen en skyldighet att köpa in mark som
detaljplaneläggs som allmän plats. I samband med övertagandet av enskilda vägar skapas
det därför nya möjligheter för fastighetsägare att kräva att kommunen köper in deras mark
om den ligger inom ytorna för det kommunala övertagandet. Det är dock så att
kommunen idag inte äger all mark som idag är kommunal allmän platsmark och intresset
har hittills varit mycket lågt. Dock finns en potentiell risk att intresset för detta ökar i
samband med övertagandet.
Ökade krav på standardhöjningar
Standarden på det enskilda vägnätet bedöms vara likvärdig med de kommunala vägarna.
Dock finns det idag flertalet vägar både inom det enskilda och kommunala vägnätet där
standardhöjningar kan anses vara nödvändiga. Det handlar oftast om att vägen är för
smal, saknar vändplan eller är i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunen har tidigare
utfört standardhöjande åtgärder på det kommunala vägnätet och detta behov kan förväntas
öka efter ett övertagande eftersom det kommunala vägnätet utökas.
Ökade plan och lantmäterikostnader
Kostnadsuppskattningen för planarbetet baserar sig på att planprocessen kan genomföras
utan att kompletterande undersökningar behöver genomföras. Dock finns områden som
inte byggts ut enligt detaljplan och vägar har hamnat på kvartersmark och allmän plats
har bebyggts med kvarter. Behov kan då uppstå att utreda och fastställa ytor för ny allmän
plats. Lantmäterikostnaden för omförrättning har endast tagit med att en förening ändrar
sitt andelstal. Om flertalet nya föreningar behöver skapas för att skapa nya mer logiska
skötselområden så innebär det en ökad kostnad för övertagandet.
4.1.2 Ökade driftkostnader
Denna rapport har baserat de ökade driftkostnaderna på vägföreningarnas faktiska
driftkostnader. Drift och underhållsnivån uppskattas vara likvärdig mellan
vägföreningarna och kommunen men kostnadsbilden kan ändå skilja sig. Bland annat så
finns det servicetjänster inom kommunen såsom gatuingenjörer, trafikingenjörer och
projektledare som efter övertagandet får ett drygt dubbelt så stort vägområde att ansvara
för. Detta kan sannolikt komma att leda till att kommunen behöver anställa fler personal
på sektor samhällsbyggnad utöver driftpersonalen. Kommunens faktiska driftkostnader
för det befintliga kommunala driftområdet är idag högre än den kostnad som
vägföreningarna redovisar. Det kommunala är ca 180 kr/lm/år. Snittet i vägföreningarna
är 117 kr/lm/år. Den kommunala kostnaden är alltså ca 50 % högre. En av förklaringarna
till att kommunens kostnad är högre är att kommunen idag sköter en del tjänster åt
vägföreningarna. Till exempel äger redan kommunen vägbelysningen på föreningarnas
vägnät och administrerar schaktåterställningsärenden åt föreningarna. Eftersom
kommunen redan har en del av föreningarnas driftkostnader har kostnaden för risk
räknats upp med 25 % i sammanställningen.
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4.2

Tabeller med resultat från kostnadsuppskattning
Tabell 6, 7 och 8 redovisar kostnaderna som framkom vid denna utredning och tabell 9
och 10 redovisar kostnaderna från den tidigare handlingsplanen från 2015.
Tabell 3 Uppskattade investeringskostnader för kommunen i samband med övertagandet.

[tkr] år
Administrativ
kostnad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

125

350

350

350

350

350

350

350

225

Upprustningskostnad

0

2 881

3 150

3 147

2 830

2 755

4 142

284

1 250

Totalt

125

3 231

3 503

3 497

3 180

3 105

4 492

634

1 475

Ackumulerat
Total inkl.
risk (25%)
Ackumulerat
inkl. risk

125

3 356

6 859

10 356

13 536

16 641

21 133

21 767

23 242

156

4 039

4 375

4 371

3 975

3 881

5 615

793

1 844

156

4 195

8 570

12 941

16 916

20 798

26 413

27 205

29 049

Tabell 4 Ökning av kommunens driftkostnader ackumulerat

[tkr] år
Driftkostnad
Årlig
driftkostnad
Kapitalkostnad
Risk 25%
Årlig
driftkostnad
inkl.
kapitalkostnad
och risk

1

2

3

0

0

611

4
5
6
7
1 381 1 381 1 214 1 214

0

0

611

1 992

3 373

4 587

6
0

151
0

306
153

522
498

789
843

6

151

1 070

3 012

5 005

8

9

495

124

5 801

6 296

6 420

6 854

1 079
1 147

1 449
1 450

1 638
1 574

1 916
1 605

2 122
1 714

6 813

8 700

9 508

9 941

10 690
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10
434

Tabell 5 Uppskattade årliga kostnader för underhållsbeläggningar som tillfaller kommunen vid övertagandet

[tkr] år
Investering/år
Ackumulerad
investering
Kapitalkostnad
som belastar
driftbudget

0

1
0

2
799

3

4
5
6
7
8
9
10
2 451 4 327 5 352 5 978 6 405 6 591 6 761

0

0

799

3 250

7 577

0

0

36

147

342

12 929 18 907 25 312 31 903 38 664
582

848

1 131

1 420

1 714

De ökade investeringskostnaderna på ca 67,7 Mkr är uträknade som summan av
ackumulerat inklusive risk från tabell 6 plus ackumulerad investering från tabell 8.
De ökade driftskostnaderna på ca 12,5 Mkr/år är uträknade som summan av slutgiltig
driftkostnad från tabell 7 plus slutgiltig kapitalkostnad från tabell 8.

4.3

Tabeller med resultat från kostnadsuppskattning från 2015
För jämförelse med tidigare presenterad handlingsplan så presenteras i tabellerna 9 och
10 nedan kostnadsuppskattningen från 2015.
Tabell 6 Investeringskostnader från den tidigare handlingsplanen 2015

[tkr] år
Administrativ
kostnad
Upprustningskostnad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

125

400

400

400

400

400

400

400

275

0

0

1 890

1 710

1 710

1 650

1 650

1 640

460

317

0

Totalt

125

2 290

2 110

2 110

2 050

2 050

2 040

860

592

0

Ackumulerat

125

2 415

4 525

6 635

8 685

10 735 12 775 13 635 14 227 14 227

Tabell 7 Löpande driftkostnader från den tidigare handlingsplanen 2015

[tkr] år
Driftkostnad
Ackumulerat

1
0
0

2
0
0

3
952
952

4
885
1 837

5
885
2 722

6
854
3 576

7
854
4 430

8
848
5 278

9
238
5 516
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10
569
6 085

Bilaga 1 Sammanställning av vägföreningarnas kostnader
1. Olika typer av driftkostnader
1.2 Asfaltering
Rosy-rapporterna har legat till grund för att uppskatta de årliga kostnaderna för
underhållsbeläggningsarbeten. Enligt Rosy-rapporterna så varierar kostnaden mellan åren
beroende på vilka gator som rekommenderas att beläggas respektive år. För att göra en
kostnadsuppskattning över årliga kostnader så har ett medelvärde på en 10 års period
använts.
1.3 Vinterväghållning
Alla vägföreningarna köper in vinterväghållning på sina vägar, dock kan det variera hur
deras vinterväghållning ser ut.
1.4 Skötsel av grönytor
Detta är en post som finns i alla vägföreningar och innefattar främst gräsklippning och
vissa planteringar. Denna kostnad har de generellt inte lika specificerad som för
barmarksunderhåll och vinterväghållning.
1.5 Barmarksunderhåll
Detta är lagning av så kallade potthål och liknande åtgärder på vägarna.
1.6 Andelsavgifter
I dagsläget betalar kommunen andelsavgift för de fastigheter som ligger utmed
vägföreningarnas vägar. Detta är en kostnad som kommer att reduceras efter ett
övertagande. Det kan dock finnas en del fastigheter som ligger utanför
övertagandområdet och där kommer avgiften att finnas kvar. Efter övertagandet kommer
detta vara en utgift som inte längre kommer behöva betalas för fastigheterna innanför
övertagandeområdet.
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Tabell 8 Andelsavgifter för tätorterna 2020

Vägförening/
kostnadspost

Andelsavgifter
2020
[tkr]

Älvängen
Bohus-Surte
Nol-Alafors
Skepplanda
Alvhem

65
26
408
162
5

1.7 Framtida underhåll av schakter
Kommunen kommer få pengarna för framtida underhåll av schakter i områdena.
Entreprenörer som utför schaktarbeten inom vägområdet får betala ersättning för både
återställningen och framtida underhåll. Ersättningen för framtida underhåll kommer efter
övertagande tillfalla kommunen i stället för vägföreningarna.
Tabell 9 redovisning av de vägföreningarna fått för framtida underhåll av schakter från olika entreprenader.

[tkr]

2018

2019

Bohus-Surte
Nödinge
Nol Alafors
Älvängen
Skepplanda
Alvhem

373
136
277
49
18
4

16
1
44
28
25
1

2020
(fram till juni)
18
1
31
69
4
0

Antagande för
2020
35
2
62
138
8
0

Snitt
2018–2020
141
46
128
72
17
2
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Kommunalt övertagande
av enskilda tätortsvägar

Handlingsplan för ändrat huvudmannaskap
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Pether Ribbefors, konsult, Artikulator
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Sammanfattning
Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt
område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Enligt Plan och
bygglagen, PBL Kap 6 26§ anges det att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser
om inte det finns särskilda skäl till annat.
Ett problem med att enskilda vägföreningar styr vägarna i tätort är svårigheter med att upprätta
trafiksäkerhetsåtgärder eftersom oklarheter ligger i vem som ska finansiera dessa. Flera av
vägföreningarnas vägar trafikeras även av kollektivtrafik vilket då bidrar till allmännyttan i
kommunen och bör därför ligga under kommunens ansvar. Ett annat problem är den
”dubbelbeskattning” som uppstår när medlemmar i vägföreningar betalar både kommunalskatt
och obligatoriska medlemsavgifter i vägföreningen vilket kan uppfattas som orättvist, särskilt i
områden med blandat huvudmannaskap. Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär
detta större möjligheter att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och miljömål
som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra investeringar för ökad
trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet.
Eftersom huvudmannaskapet regleras i detaljplan utgår denna handlingsplan från att ändringen
sker genom detaljplaneändringar. I Ale kommun finns ca 150 detaljplaner som har ett enskilt
huvudmannaskap. För att undvika att ändra alla dessa planer föreslås att ändringen sker med en
ny detaljplan per samhälle där all enskild allmän platsmark ingår. Detta har till följd att
övertagandeprocessen troligen kan genomföras under en 10 års period. Ale kommun arbetar för
att utveckla Älvängen och Nödinge som huvudorter så föreslås dessa orter vara av högre
prioritet för ett övertagande. Älvängen och Nödinge har därför varit föremål för mer detaljerad
utredning i denna handlingsplan.
För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så krävs
det att vissa vägar genomgår en upprustning. Som underlag till handlingsplanen har de enskilda
vägarna inom tätorterna Älvängen och Nödinge besiktigats. Besiktningen har legat till grund
för beräkningen av upprustningskostnaden som övertagandet medför. Upprustningskostnaden
för Älvängen uppskattas till ca 3,8 mkr. och för Nödinge ca 650 tkr. Genom finansieringsförslag
presenteras möjligheten att fördela upprustningskostnaden mellan kommunen och
vägföreningarna. Utöver upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för
detaljplanearbete och omförrättning av vägföreningarna. Utöver ovan nämnda
engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och underhåll eftersom
kommunen får ett ökat driftområde. I handlingsplanen redovisas också en uppskattad
totalkostnad för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark.
I handlingsplanen redovisas en sammanfattning av vägföreningarnas styrelsers åsikter gällande
ett eventuellt kommunalt övertagande av allmän plats. Därefter diskuteras möjligheterna till
ökat stöd till vägföreningarna med hjälp av bidrag och tjänster från kommunen. Sist i
handlingsplanen redovisas en slutsats följt av en ekonomisk konsekvensbeskrivning under
övertagandetiden.
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1. Bakgrund
Sedan kommunsammanslagningen år 1974 är Ale kommuns vägnät inom detaljplanelagt
område uppbyggt av en blandning av kommunalt och enskilt huvudmannaskap. Om kommunen
tar över väghållaransvaret innebär detta större möjligheter att utforma vägnätet efter de
trafiksäkerhets- och miljömål som finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan
göra investeringar för ökad trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet.
Sektor samhällsbyggnad fick år 2012 ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt
övertagande av vägföreningsvägar inom detaljplanelagda områden i kommunen. Resultatet
blev dokumentet ”Utredning av förutsättningar för ett eventuellt övertagande av
väghållaransvar i Ale kommun” som var färdigt i början på 2013. Samhällsbyggnadsnämnden
gav senare sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta denna handlingsplan för
övertagandet. I uppdraget var det angivit att handlingsplanen skulle innehålla följande:











Utredning av resursbehov för att kunna genomföra ett övertagande
Ekonomisk bedömning av kostnader för övertagandeprocessen
Detaljerad övertagandeprocess med tidplan
Prioritering av områden för övertagande
Utreda förtätningsmöjligheter i aktuella tätorter
Fördjupad utredning av vägstandard och lägsta standard vid övertagande
Förslag till finansiering vid eventuell upprustning
Undersökning av vägföreningarnas intresse av övertagande
Utredning av ökade driftskostnader
Utreda möjligheten att införa bidrag till enskilda vägar utanför detaljplan

Syftet med denna handlingsplan är förtydliga metodiken för ett kommunalt huvudmannaskap.
Handlingsplanen kommer att ligga till grund för framtida politiska beslut för hur
övertagandeprocessen kommer att vara utformad.

2. Övertagande, hur och var?
Denna del av handlingsplanen visar en detaljerad övertagandeprocess med tidplan och
prioritering av områden för övertagande i enlighet med uppdraget. Inom Ale kommuns tätorter
ryms över 300 detaljplaner vilka bland annat reglerar huvudmannaskapet för allmän platsmark.
Uppskattningsvis är det ca 150 stycken detaljplaner som är specificerade med enskilt
huvudmannaskap. För att på ett hållbart sätt ändra huvudmannaskapet behöver då
detaljplanerna ändras. Att ändra en detaljplan är en lång och resurskrävande process. Därför
föreslås i denna handlingsplan att nya så kallade skelettplaner skapas med enda syfte att ändra
huvudmannaskapet inom kommunens tätorter. Detta betyder att nya detaljplaner skapas som
endast innehållande vägnätet och grönytorna i det område som ska tas över. För att
detaljplanerna ska vara av hanterbar storlek så föreslås de en detaljplan för respektive tätort.
Detta leder till att endast 8 stycken detaljplaner behöver genomgå den formella
detaljplaneprocessen i stället för ca 150 stycken. Kostnaden för arbetet med en sådan skelettplan
uppskattas till 200 – 250 tkr. Den formella processen redovisas nedan. Detta följs av ett
redovisande av prioritering av områden för övertagande.

2.1 Formell process och tidsåtgång
För att kommunen formellt ska kunna överta huvudmannaskapet för enskilda vägar behöver
nya detaljplaner tas fram för de vägområden som berörs. Detaljplanerna handläggs med
standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 6 §. Detta innebär att ett
förslag tas fram och samråds med myndigheter, fastighetsägare och andra berörda som då ges
möjlighet att lämna synpunkter. Efter eventuella bearbetningar av förslaget ges ett andra tillfälle
att lämna synpunkter under ett granskningsskede. Om inga överklaganden kommer in vinner
planen laga kraft tre veckor efter tidpunkten för antagandet. Planprocessen från uppstart till
antagande tar normalt sett cirka två år. Se nedanstående figur som beskriver processen:

Figur 1. Tidsaxel med de olika aktiviteterna en planprocess

Inom ramen för detaljplanearbetet definieras också standardkrav, vilket är av betydelse för hur
gator och vägar skall vara utformade. Se separata rubriker för vägstandard och förslag till
finansiering av eventuell upprustning.
I samband med att kommunen tar över huvudmannaskapet för de allmänna ytorna, inklusive
gator och vägar, upphävs den tidigare gemensamhetsanläggningen och samfälligheten
upplöses. Detta är formellt en parallell process och kräver en dialog med vägföreningar och
fastighetsägare. Därefter sker omförrättning av befintlig gemensamhetsanläggning om delar av
det ursprungliga vägområdet skall fortleva med enskilt huvudmannaskap.

2.2 Prioritering av övertagandeområden
Grundtanken med övertagandet är att huvudmannaskapet ska följa ett och samma mönster i hela
kommunen. Därför behövs en gränsdragning göras för vilka områden som ska omfattas av
övertagningen. Ansvarsfördelningen är ett resultat av samverkan mellan SKL, REV och
Trafikverket.





Staten bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät
i tätort.
Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det
övergripande statliga vägnätet. Ju mer stadslik miljö, desto starkare argument för ett
kommunalt huvudmannaskap.
Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd som främst är till nytta för
enskilda.

Att ta över en stor mängd enskilda tätortsvägar är ett omfattande åtagande, inte bara ur
driftsynpunkt. Att ta fram nya detaljplaner samt driva och bekosta processen i övrigt ställer
stora krav på kommunorganisationen. Ale kommun arbetar för att utveckla huvudorterna
Älvängen och Nödinge som i anslutning till de nya pendeltågsstationerna. Dessa orter kommer
att bli allt mer stadslika, med en växande befolkning, varför det är särskilt motiverat att i dessa
områden införa kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar så snart som möjligt.
Handlingsplanen för övertagande följer sålunda kommunens planering i övrigt och prioriterar
de vägområdena i Nödinge och Älvängen. Inom dessa tätorter föreslås endast de enskilda
vägarna tas över, som ligger inom planlagda områden i direkt anslutning till tätortsbebyggelsen.
Detta skapar en tydlighet och en pedagogisk avgränsning mot de vägområden som fortsatt
kommer att ha enskilt huvudmannaskap. Därefter prioriteras orterna efter vägföreningarnas
storlek i andelstal. Det är först när övertagandet i Älvängen och Nödinge har kommit igång
ordentligt som det är meningsfullt att lägga upp en tidplan för de övriga tätorterna.
Vägföreningarnas geografiska ansvarsområden ser olika ut i de olika tätorterna och därför måste
övertagandeområdena anpassas till respektive ort. På nästa sida redovisas föreslagna
övertagandeområden i Älvängen och Nödinge.

I Älvängen finns det tre områden med enskilt huvudmannaskap. Områdena illustreras i figuren
nedan.

Figur 2. Förslag på övertagandeområde i Älvängen.

Genom att samla all allmän platsmark i en detaljplan kan huvudmannaskapet i alla tre delarna
tas över med en detaljplan. På så sätt skapas en så kallad skelettplan med endast allmän
platsmark. Älvängens vägförening ansvarar inte för några vägar utanför de tre områdena så
därför finns det möjlighet att avveckla vägföreningen efter ett övertagande.

I Nödinge ser förutsättningarna ut på ett annat sätt. Där finns ett större område med enskilt
huvudmannaskap i södra Nödinge samt några enstaka detaljplaner utspridda kring Vimmersjön.

Figur 3. Förslag på övertagandeområde i Nödinge. De planlagda områdena kring Vimmersjön ansluter inte till det övriga
tätortsområdet och föreslås därför inte omfattas i övertagandet.

I enlighet med ovan nämnt förslag på avgränsning av övertagandeområde föreslås att endast det
södra området i Nödinge tas över och att de detaljplanelagda områdena kring Vimmersjön får
vara kvar i med enskilt huvudmannaskap. Utöver de planlagda områdena ansvarar även
Nödinge vägförening för flertalet vägar utanför detaljplan. Detta medför att föreningen antingen
kommer att leva kvar med de resterande ansvarsområdena eller förrättas om till flera nya
föreningar. Inom backaområdet finns även ett antal vägar som ligger inom kvartersmark. Dessa
vägar är idag förrättade in i Nödinge vägförening. Eftersom dessa vägar inte ligger på allmän
platsmark så kommer de inte vara föremål för ett kommunalt övertagande. Vägarna inom
kvartersmark kan antingen vara kvar i vägföreningen eller förrättas in i nya mindre föreningar.

2.3 Detaljerade kartor över övertagandeområdena i Älvängen och Nödinge
Nedan visas mer detaljerade kartor över övertagandeområdena i Älvängen och Nödinge. De
svarta linjerna visar detaljplanegränser. De gröna fälten är naturmark som ligger inom allmän
platsmark och blåa linjer är vägar som ligger inom allmän platsmark, alla med enskilt
huvudmannaskap. Röd linje visar gränsen för övertagandeområdet.

Figur 4. Övertagandeområde i sydvästra Älvängen

Figur 5. Övertagandeområde i Älvängen, Knaptorp/Utby

Figur 6. Övertagandeområde i Älvängen, Skönningared.

Figur 7. Övertagandeområde i södra Nödinge.

3. Förtätningsmöjligheter
Sektor samhällsbyggnad har undersökt förutsättningarna för att även beakta möjligheter till
förtätning i samband med att nya detaljplaner tas fram. En sådan hantering riskerar emellertid
att försvåra och fördröja övertagandet av vägarna eftersom det innebär att planarbetet blir mer
omfattande. Det skulle troligen leda till fler sakägare och en ökad risk för överklaganden.
Planenheten föreslår i stället att arbetet med förtätningar och ändrat huvudmannaskap hanteras
parallellt, men inte i samma detaljplaner.
Betänker man också det långsiktiga målet med kommunalt övertagande av vägar i kommunens
samtliga tätorter, så handlar det totalt om i storleksordningen 150 detaljplaner. Tidshorisonten
hade blivit oöverblickbar om man konsekvent skulle arbeta med såväl övertagande som
förtätning inom ramen för samma plan.
Med ovanstående argument föreslås som tidigare nämnts en modell där endast själva
vägskelettet, tillsammans med anslutande allmän platsmark och grönytor, definieras som en
separat plan i respektive område.

4. Vägstandard och lägsta övertagandestandard
Beroende på förutsättningarna kan en väg behöva byggas om i syfte att dimensionera för ökande
trafik och tyngre transporter. Renhållningens och räddningstjänstens krav på framkomlighet
måste kunna mötas. Regnvatten och smältvatten måste kunna avledas och vägkroppen kan
därför kräva bättre dränering för att undvika översvämningar och tjälskador. Det är viktigt att
de vägar, som kommunen är huvudman för, håller en tillräckligt god standard.

4.2 Kommunal vägstandard – ett ideal att sträva mot
Begreppet kommunal vägstandard är inte statiskt, utan snarare en beskrivning av hur en väg
borde vara beskaffad – en idealväg. Det är emellertid svårt att alltid ligga i exakt fas med rätt
underhåll på alla platser. Samtidigt som vägstandarden sjunker över tid genom slitage och andra
omständigheter, skärps också regelkraven. En väg som inte nödvändigtvis blir kvalitetsmässigt
sämre, måste ändå förhålla sig till strängare bestämmelser.
Det kan röra sig om nya regler för dagvatten, vilka ställer större krav på avrinning, diken och
brunnar. Ett annat exempel kan strängare tillämpning av arbetsmiljölagstiftning, som innebär
att yrkesfordon inte längre får backa hur långt som helst, varför nya vändplatser måste byggas.
En väg som uppfyllde lagens krav igår, gör det kanske inte imorgon.
De baskrav definierar vägstandard beskrivs nedan i korthet.
Trafiksäkerhet:






Vändplats och mötesmöjligheter
Sikt och lutning
Skyltning, vägmärken, belysning
Säkerhetsanordningar (räcken, grindar, farthinder m m)
Gång- och cykelbana

Kapacitet och dimensioner:






Överbyggnad, förstärkningslager, bärlager
Beläggning/ytskikt
Bärighet
Avvattning
Dike, bredd och utformning

4.3 Huvudmannaskapets betydelse för vägstandarden
Ofta har enskilda vägar en lägre standard än motsvarande kommunala vägar. Det är inte
förvånande, eftersom en lokalt anpassad standard är en av poängerna med enskild
vägförvaltning. Fastighetsägarna, de närmaste brukarna, bestämmer i samråd vad som är rätt
nivå för just deras område och det finns sällan incitament att anlägga en väg med högre standard
än vad som upplevs som nödvändigt. En kommun är däremot skyldig att upprätthålla en
likvärdig standard i likvärdiga områden, vilket lämnar mindre utrymme för lokal variation.
Beroende på topografi, bebyggelseutveckling m.m. kan man tillåta vissa eftergifter även vid
kommunalt huvudmannaskap. Kriterierna för trafiksäkerhet, bärighet och avvattning måste
emellertid alltid mötas. Detta eftersom väghållaren har ett juridiskt ansvar för t ex
översvämningar, skador och andra konsekvenser som beror på bristande standard och underhåll.
En enskild väghållare har samma juridiska ansvar, men behöver inte förhålla sig till
vägstandarden i jämförbara områden på samma sätt som en kommun och de specifika riskerna
är kanske mer överblickbara i ett lokalt förvaltat område.
Av ovanstående skäl kan inte kommunen utan vidare ta över ett enskilt vägnät utan att
baskraven är uppfyllda. Brukarnas krav på vägstandard tenderar att öka när kommunen är
väghållare, jämfört när motsvarande gator förvaltas enskilt.

4.4 Godkänd övertagandestandard
Det finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till vid ett kommunalt övertagande. Ett enskilt
vägnät, som inte underhållits ordentligt, kan stå inför ett omedelbart investeringsbehov. Frågan
uppstår då om det är rimligt att kommunens alla skattebetalare skall stå för de kostnader, som
lokala fastighetsägare kanske har skjutit framför sig under många år för att istället prioritera en
låg årsavgift.
Samtidigt kan man knappast ställa krav på att enskilda vägar skall vara i nyskick vid ett
kommunalt övertagande. Alla kommunens befintliga vägar är ju inte i toppskick, utan kan vara
behäftade med eftersläpande underhåll. Det kan därför mycket väl finnas exempel på enskilda
vägar som har en högre standard än kommunala motsvarigheter.

4.5 Besiktning av vägar
Eftersom man inte kan dra några generella slutsatser kring vägarnas standard måste en
bedömning göras i varje enskilt fall. Inom ramen för handlingsplanen har de enskilda vägarna
i tätorterna Älvängen och Nödinge därför besiktigats med utgångspunkt från de ovan nämnda
standardkraven.

En bedömning av kostnaden för identifierat upprustningsbehov har gjorts i samband med
besiktning, se kapitel 6.
Följande färgkodning har använts i samband med besiktning:
Grönt: vägen är fullgod och kan tas över av kommunen utan några åtgärder eller med enstaka
punktåtgärder. Upprustningskostnad för en ”grön” väg är under 50 kr per kvadratmeter.
Gult: åtgärder krävs för att godtagbar kommunal standard skall uppnås. En ”gul” väg är en väg
där till exempel flertalet mindre punktåtgärder behöver utföras alternativt att vägen behöver ett
nytt slitlager. Upprustningskostnad för en ”gul” väg är mellan 50-150 kr per kvadratmeter.
Rött: vägen uppfyller inte de grundläggande standardkraven, större åtgärder gällande
upprustning krävs innan kommunalt övertagande. Upprustningskostnad för en ”röd” väg är över
150 kr per kvadratmeter.

Figur 8. Besiktigade vägar i södra Älvängen

Figur 9. Besiktigade vägar i Älvängen, Knaptorp/Utby och Skönningared

Figur 10. Besiktigade vägar i Nödinge

5. Kostnader och finansiering
En avgörande förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande är att nödvändiga
åtgärder kan finansieras. Kostnaderna för övertagandet kan delas in i engångskostnader och
löpande kostnader. Exempel på engångskostnader är upprustnings- och detaljplanekostnader,
medans löpande kostnader är exempelvis drift- och underhållskostnader. I detta kapitel
redovisas de ökade driftskostnaderna och upprustningskostnaderna för Älvängen och Nödinge
med alternativ på hur upprustningskostnaderna kan finansieras.

5.2 Ökade driftskostnader vid kommunalt övertagande
Med förändrat huvudmannaskap kommer de nuvarande samfälligheterna inte längre att bekosta
drift och underhåll av de berörda gemensamhetsanläggningarna. Då Ale kommun äger
fastigheter inom de nuvarande enskilda planområdena upphör därmed också de kommunala
fastigheternas avgifter och utdebitering till vägsamfälligheterna. Detta är den enda kommunala
kostnaden som minskar i samband med övertagande, Ale kommun kommer ju samtidigt att få
ansvaret för drift och underhåll av motsvarande vägar och grönytor.
Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid föreslagit en generell
vägförvaltningsavgift som tas ut av alla fastighetsägare, i utbyte mot generellt lägre
kommunalskatt, men något lagförslag har aldrig blivit följden. Det finns sålunda inget
instrument för en kommun att bli kompenserad för ökade kostnader för drift och underhåll av
gator och vägar, utan finansieringen sker uteslutande via skattsedeln.
Den ökade driftskostnaden för vägar har beräknats enligt kommunens nyckeltal om 90 kr per
meter väg och år. Grönytorna är mer komplicerade att bedöma, sektor samhällsbyggnad har
delat upp dessa i kategorierna skog, ängsmark/parkmark samt övriga anläggningar (t ex
fotbollsplaner). Idag pågår ett arbete med att revidera inventeringen för kommunens
driftområden. Arbetet kommer att leda till att nyckeltal för drift och underhåll av grönytor
kommer att tas fram. Dessa kan ligga till grund för noggrannare beräkningar av driftbudget för
övertagandeområdena. För att kunna uppskatta kostnaden har kommunens nyckeltal för drift
och underhåll av vägar räknats upp med 15 % för att täcka kostnaderna för drift och underhåll
av grönytor och friliggande gång och cykelvägar. Därför är alla drift och underhållskostnader
baserade på 103,50 kr/m/år.
Driftskostnader Älvängen
Den sammanlagda ökade årskostnaden för drift och underhåll av gator och grönytor inom
övertagandeområdet i Älvängen beräknas enligt dagens nyckeltal till 952 tkr. Samtidigt minskar
kommunens andelar när de förrättas ur föreningarna vilket motsvarar en minskad kostnad på
95 tkr. per år. Detta resulterar i ökade nettokostnader för Ale kommun på 857 tkr per år.
Föremål för övertagande:
Väg
Gång och cykelvägar
Skogsmark
Ängsmark/parkmark

ca 9 200 m
ca 2 700 m
ca 20 ha
ca 3 ha

Driftskostnader Nödinge
För vägar och grönytor i Nödinge beräknas årskostnaden enligt dagens nyckeltal till 569 tkr.
Nuvarande vägsamfällighetsavgifter som kommunen betalar uppgår till 20 tkr, vilket leder till
uppskattade ökade nettokostnader på 549 tkr. per år för Ale kommun. Föremål för övertagande:
Väg
Gång och cykelvägar
Skogsmark
Ängsmark/parkmark

ca 5 200 m
ca 2 000 m
ca 2 ha
ca 4 ha

Övriga tätorter
Kommunens övriga tätorter har inte kostnadsberäknats i detalj, då kommunalt övertagande
kommer att dröja i dessa områden. I kapitel 6 redovisas en uppskattad drift- och
upprustningskostnad för övriga tätorter i kommunen.

5.3 Aktuellt upprustningsbehov
I samband med besiktningen av de enskilda vägarna gjordes en uppskattning av kostnader för
upprustning m.fl. åtgärder. Även om en väg är bedömd som ”gul” och därmed acceptabel ur
övertagandesynpunkt, kan det ändå finnas justeringar som måste göras på kort eller medellång
sikt.
Mindre behov kan vara justering av kantsten, försegling av skarvar och sprickor eller andra
beläggningsåtgärder. Bland större åtgärder kan nämnas hel eller delvis urgrävning av
vägkroppen, bättre dagvattenhantering eller tillskapande av vändplats och gång- och cykelbana.
Vägens standard är också av betydelse för den rörliga kostnaden. Ju bättre skick, desto lägre
kostnader för drift och underhåll.
Upprustningskostnader Älvängen
Större och mindre upprustningsåtgärder i övertagandeområdet Älvängen uppskattas till
sammanlagt ca 3,78 mkr.
Upprustningskostnader Nödinge
Större och mindre upprustningsåtgärder i övertagandeområdet Nödinge uppskattas till
sammanlagt ca 633 tkr.

5.4 Metoder för finansiering av upprustning
Det finns flera möjliga finansieringsalternativ beträffande upprustning av enskilda vägar i
samband med kommunalt övertagande. Val av metod beror bland annat på i vems regi
upprustningen sker samt när i processen insatserna äger rum – före eller efter övertagandet.
Nedan följer alternativ av finansieringsmetoder.
Möjliga finansieringskällor – upprustning i samfällighetens regi
 Samfällighetens kassa och eventuellt fonderade medel
 Extra utdebitering och/eller förhöjd årsavgift från medlemsfastigheterna
 Eventuellt kommunalt upprustningsbidrag

Möjliga finansieringskällor – upprustning i kommunens regi
 Kommunens drift- eller investeringsbudget (beroende på insatsens omfattning)
 Gatukostnadsavgift som tas ut av fastighetsägarna
Gatukostnadsavgift
Sedan 1982 har en kommun enligt PBL rätt att ta ut gatukostnadsavgift för mer omfattande
upprustning eller ombyggnad av gator och vägar, upp till full kostnadstäckning. En
gatukostnadsutredning skall göras, där det bland annat anges hur kostnaderna skall fördelas på
de berörda fastigheterna. Fördelningen kan ske antingen områdesvis eller per gatudel.
Gatukostnadsavgift kan inte tas ut för mindre åtgärder, såsom endast ny beläggning.
Tillämpningen varierar starkt över landet. Majoriteten av Sveriges kommuner tar inte ut
gatukostnadsavgift, men samtidigt är det är just kommuner med stort omvandlingstryck, oftast
kring storstäderna, som har störst intresse av att ta ut gatukostnader. Då det också finns en
stigande efterfrågan på tomter och fastigheter i dessa expansiva områden skapas även ett
betalningsutrymme genom ökande fastighetspriser.
Ale kommun har ingen tradition av att ta ut gatukostnadsavgift, utom i enstaka fall. Emellertid
har då frågan om likabehandling väckts av berörda parter.
Vad som i praktiken är uttag av gatukostnader i Ale kommun förekommer när vägar anläggs, t
ex vid nyexploatering av bostadsområden eller försäljning av tomter. Kostnaden för att
anlägga/upprusta vägar ingår då som en del av försäljningspriset. Det kan också nämnas att
även vägsamfälligheter har rätt att ta ut ersättning av befintliga eller tillkommande fastigheter
för upprustning eller anslutning av vägar.
För ett kommunalt övertagande av vägföreningsvägar i Ale kommun är uttag av
gatukostnadsavgifter svårt att tillämpa. Eftersom gatukostnadsavgifter är begränsade till omoch nybyggnation kan endast gatukostnader finansiera större upprustningsåtgärder. Av de
besiktigade vägarna i Älvängen och Nödinge är endast en liten del av vägarna aktuella för större
upprustningsåtgärder. De vägar som kan vara föremål för uttag av gatukostnader är de vägar
markerade röda i figur 8, 9 och 10. Detta medför att om gatukostnader ska användas måste de
ske i kombination med upprustning finansierad av kommun eller vägföreningen. Ett argument
för att använda gatukostnader är att kommunen skulle få större inflytande i
övertagandeprocessen då upprustning med gatukostnad kan drivas helt av kommunen. Då hela
upprustningsarbetet inte kan finansieras genom gatukostnader faller detta argument om inte
kommunen själva finansierar övrig upprustning.

5.5 Tre finansieringsmetoder
Oavsett vilken finansieringsmetod som väljs är det nödvändigt att ta hänsyn till
likabehandlingsprincipen och vara konsekvent. Kommunen kan inte i ett fall stå för hela
upprustningen och i ett annat fall tvinga föreningarna att finansiera upprustningen. Nedan följer
tre kommenterade alternativ för finansiering av upprustningskostnader.
A: Vägsamfälligheten bekostar upprustning till godtagbar standard innan kommunens
övertagande







Kommunen har ingen formell skyldighet att ta över enskilda vägar och har möjlighet att
ställa krav på godtagbar standard. Om grundläggande standardkrav inte är uppfyllda
krävs att vägsamfälligheten har en nära dialog med Ale kommun i samband med
åtgärderna, så att upprustningsinsatserna säkert uppnår baskraven. Samfälligheten kan
också välja en ännu högre standard, om man så önskar.
De fastigheter som har störst nytta av standardhöjningen blir de som betalar för
upprustningen. Man kan välja mellan att använda befintlig kassa eller höja/fondera
utdebiteringen från medlemsfastigheterna. Eventuella kommunala medlemsfastigheter
medfinansierar insatserna i förhållande till andelstal i vägsamfälligheten.
Detta alternativ ger samfälligheterna bäst kontroll över processen, då de själva driver
arbetet. Samtidigt blir upprustningen beroende av att väghållaren visar engagemang.

B: Kommunen betalar upprustning till godtagbar standard efter övertagande
 Kommunen avgör vilken standardnivå som skall gälla samt när upprustningsinsatser
skall ske, de måste inte utföras omedelbart.
 Alla skattebetalare får vara med att bekosta en standardhöjning, även de som inte drar
nytta av insatserna.
 Detta alternativ representerar en enkel modell som följer praxis i Ale kommun.
C: Kostnadsfördelning genom ett kommunalt upprustningsbidrag
 Ale kommun justerar befintligt investeringsbidrag för att ge samfälligheterna incitament
att höja vägstandarden innan övertagande. Samma kommentarer som i alternativ A.
 Detta alternativ kräver ett engagemang från samfälligheterna. Kommunen bestämmer
emellertid nivån på bidraget och kan få större inflytande på processen än i alternativ A.

Kostnadsfördelning mellan parterna
De nuvarande vägsamfälligheterna slipper efter övertagandet alla kostnader för drift och
underhåll för det aktuella vägnätet. Ale kommun får samtidigt ökade driftskostnader på ca 1,5
mkr. per år för områdena Nödinge och Älvängen. Det kan därför vara rimligt att en
kostnadsfördelning sker mellan kommun och vägsamfällighet i samband med nödvändiga
upprustningsåtgärder.
Tabell över kostnadsfördelning vid kommunalt upprustningsbidrag
Kommunalt
upprustningsbidrag

Inget

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

0%

50%

60%

70%

80%

90%

756 034

378 017

1 112

556

Upprustning Älvängen
Älvängens vägförening betalar
Per fastighet (680 medlemmar)
Ale kommun betalar

3 780 168 1 890 084
5 559

2 780

0 1 890 084

1 512 067 1 134 050
2 224

1 668

2 268 101 2 646 118

3 024 134 3 402 151

Upprustning Nödinge
Nödinge vägförening betalar
Per fastighet (248 medlemmar)
Ale kommun betalar

633 190

316 595

253 276

189 957

126 638

63 319

2 553

1 277

1 021

766

511

255

0

316 595

379 914

443 233

506 552

569 871

De uppskattade kostnaderna för upprustning och standardhöjning är förhållandevis låga, det är
inte ovanligt att kommunalt vägövertagande i svenska storstadsområden påverkar enskilda
fastigheter med sexsiffriga belopp, vilket inte sällan vållar häftiga diskussioner. Med tanke på
den förhållandevis höga vägstandarden är det inte meningsfullt att i samband med övertagande
genomföra gatukostnadsutredningar, vilket också skulle kräva en ny kommunal praxis. Om Ale
kommun skulle välja att subventionera upprustning med 50 %, motsvaras åtgärdernas
nettokostnad av ett eller två års samfällighetsavgifter per medlemsfastighet. Sannolikt har
fastighetsägarna beredskap att hantera detta, det är även möjligt att samfälligheterna redan har
fonderade kassamedel, som kan tas i anspråk för ändamålet, i synnerhet som framtida drift och
underhåll tas över av kommunen. Hur kostnadsfördelning och betalningsströmmar skall ske i
praktiken behöver bli föremål för särskild analys i samarbete med vägsamfälligheter och
fastighetsägare i ett fördjupat skede.

6. Sammanlagt resursbehov för övertagandet
Kostnader av engångskaraktär
Två detaljplaner av skelettmodell
Vägupprustning Älvängen
Vägupprustning Nödinge
Lantmäteriförrättningar
Delsumma

500 000 kr
3 780 000 kr
633 000 kr
300 000 kr
5 213 000 kr

Observera att upprustningskostnader tas upp som bruttobelopp, då inget beslut om eventuell
kostnadsfördelning har fattats ännu.
Drift och underhållskostnader
Driftskostnader Älvängen
Driftskostnader Nödinge
Delsumma

952 200 kr
569 250 kr
1 521 450 kr

Vid ett övertagande förrättas en del kommunala andelar ur vägföreningarna. Detta medför en
minskad kostnad för kommunen på ca 95 tkr. för andelar i Älvängen och 20 tkr. för andelar i
Nödinge.
Övriga tillkommande kostnader
Som nämnts i 6.3 har inte kommunens övriga tätorter kostnadsberäknats på grund av den långa
tidshorisonten, men Älvängen och Nödinge tjänar som inledande exempel beträffande
kostnader för kommunalt övertagande av enskilda vägar. Tjänstemannatid och eventuella
konsulter, vid sidan av detaljplanearbetet, har inte beräknats för övertagandeprocessen.
Ale kommun lämnar idag ett begränsat stöd till enskild väghållning och nämnden har i samband
med uppdraget beträffande övertagande av tätortsvägar även efterfrågat en utredning av
bidragsmöjligheter till väghållare utanför detaljplanerade områden. Eventuella nya kommunala
bidragsinstrument som tillkommer inom ramen för handlingsplanen kommer dock att påverka
den totala kostnaden för övertagandet, varför sektorn för samhällsbyggnad föreslår att
utredningen av bidragsmöjligheter utanför detaljplan hanteras i en parallell process. Tätort och
landsbygd har också olika förutsättningar. En inledande översikt av bidragsmöjligheter
redovisas emellertid i kapitel 8.
Uppskattad totalkostnad för hela övertagandeprocessen
I denna handlingsplan har endast resursbehov för Älvängen och Nödinge utretts. Eftersom
övriga områden inte har studerats i detalj kan inte unika värden tas fram för respektive ort. Den
underökning som gjordes för denna handlingsplan visar att upprustningskostnaderna för
Älvängen och Nödinge varierar väldigt. Det finns därför anledning att anta att det speglar övriga
vägföreningsvägar inom kommunen. Den generella uppfattningen som avdelningen för drift
och underhåll har är att vägstandarden i Älvängen visar ett okej medelvärde för standarden i
övriga orter. Det finns områden som i södra Nödinge där standarden är bättre men det finns
också områden där underhållsskulden är större. Nedan redovisas en tabell med ungefärliga

mängder väg i respektive tätort som är under ett potentiellt övertagande. Upprustningskostnaden, 400 kr per löpmeter, är beräknad utefter kostnad per löpmeter väg för 5,5 meter bred
väg med underlag av genomsnittliga upprustningskostnaden för Älvängens övertagandeområden.
Uppskattad upprustningskostnad
Tätort
Ungefärlig väglängd (m)
Älvängen
9 200
Nödinge
5 200
Surte- Bohus
17 100
Nol - Alafors
16 500
Skepplanda
8 200
Alvhem
2 300
Totalt

58 500

Uppskattad driftskostnad
Tätort
Ungefärlig väglängd (m)
Älvängen
9 200
Nödinge
5 500
Surte- Bohus
17 100
Nol - Alafors
16 500
Skepplanda
8 200
Alvhem
2 300
Totalt

58 500

Upprustningskostnad (kr)
3 780 000
633 000
6 840 000
6 600 000
3 280 000
920 000
22 053 000

Driftskostnad (kr/år)
952 200
569 250
1 769 850
1 707 750
848 700
238 050
6 085 800

Driftskostnaderna är uträknade från sektorns framtagna nyckeltal med 103,5 kr/m/år. Avdrag
för minskade andelar i vägföreningarna är inte medräknade eftersom exakta summor för
respektive tätort är svår att uppskatta. Avgränsningen av övertagandeområdet har stor påverkan
på om anläggningarna förrättas ut eller inte. Ett exempel är Sörmossens återvinningscentral i
Bohus. Möjlighet finns att utöka befintligt detaljplaneområde för att på så sätt förrätta ut
Sörmossen från vägföreningen. Detta medför 100 minskade andelstal vilket motsvarar ca
120 tkr. per år. Däremot ökar drift och underhållskostnaderna då en tungt trafikerad väg tillfaller
kommunen.

Nedan presenteras en sammanställning av engångskostnaderna och de ökade löpande
kostnaderna. Engångskostnaderna uppgår till drygt 25 mkr. Varav 22 mkr. kan fördelas mellan
kommunen och vägföreningarna.
Uppskattad totalkostnad
Engångskostnader (kr)
Detaljplanekostnad
Förrättningskostnad
Upprustningskostnad
Totalt
Löpande kostnader (kr/år)
Driftskostnad väg

2 000 000
1 200 000
22 053 000
25 253 000

6 085 800

7. Vägföreningarnas intresse för övertagande
Enkäter har under hösten 2014 skickats ut till tätorternas vägföreningar med ett antal
frågeställningar om ekonomi, kommunalt övertagande, utformning av eventuellt kommunalt
stöd etc. Nedan redovisas en summering av de svar som har kommit i samband med
enkätundersökningen.
Vägförening

Totalt antal medlemmar/andelar,
även utanför detaljplan
Bohus Surte vägförening
2200
Nödinge vägförening
705
Garnvindans vägförening (Skepplanda) 490
Alvhems vägförening
55
Nol-Alafors vägförening
950
Älvängens vägförening
680
De som har svarat är funktionärer i respektive samfällighet, vilka får anses vara väl insatta i
förhållandena. Emellertid är engagemanget och kunskapsnivån ofta lågt bland den stora
numerären medlemmar, i ett mer framskridet skede bör därför särskilda
kommunikationsinsatser riktas mot alla berörda för att säkerställa ett ömsesidigt utbyte av
korrekt information. Tills vidare får emellertid vägfunktionärernas svar anses vara vägledande.
Bland enkätsvaren återkommer kända problemställningar som otydligt ansvar mellan enskild
och kommunal väghållning samt den upplevda ”orättvisan” att all väghållning inte täcks av
skattemedel. God lokalkännedom och närhet till beslut nämns som de största fördelarna med
den nuvarande ordningen. Vägföreningarnas årsavgift varierar mellan 800 kr – 1500 kr per
andel.
Flertalet vägföreningar är positiva till ett kommunalt övertagande, men varnar för eventuell
uppsplittring av nuvarande förvaltningsområden, vilket skulle kunna resultera i isolerade öar av
fortsatt enskilt huvudmannaskap. Små gemenskapsanläggningar antas ha sämre ekonomiska

förutsättningar och det finns farhågor om att det inte skall gå att rekrytera funktionärer i dessa
mindre miljöer. De flesta enkätsvaren anger därför att ett kommunalt övertagande av samtliga
vägar är det bästa alternativet. Om processen medför geografisk uppsplittring tenderar man
istället att vara negativ. Skulle övertagandet medföra kostnader, t ex för standardhöjning,
påverkas också inställningen negativt.
Nödinge vägförening föredrar ett begränsat övertagande i form av hela Backaområdet,
Klockarevägen, Nederstevägen, Stomvägen och Kullens väg. Älvängens vägförening anger
Göteborgsvägen som mest lämpat för kommunalt övertagande. Skötsel av grönområden är
något som Garnvindans vägförening samt Bohus Surte vägsamfällighet tar upp, dessa bör enligt
respondenterna beaktas samtidigt som frågeställningar kring väghållningen. Samtliga
vägföreningar anser att trafiksäkerhet och vägstandard befinner sig på skalan god eller mycket
god i nuvarande enskild regi. Samtidigt ser man positivt på ett eventuellt kommunalt
investeringsbidrag till upprustning, alternativt att kommunen bekostar eventuell
standardhöjning i samband med övertagande. Endast Älvängens vägförening anger
investeringsbidrag som oviktigt.
Bidrag till förrättningar anges som viktigt, i samband med ett kommunalt övertagande förutsätts
Ale kommun bekosta alla lantmäterikostnader som uppstår i processen.

8. Bidrag till enskilda vägar utanför detaljplan
Det finns inga riktlinjer för kommunalt stöd till enskild väghållning. Flera kommuner lämnar
inga bidrag alls, andra har mycket generösa stödformer. Mönstret är inte enhetligt och det finns
ont om aktuell statistik. Av tradition ger Ale kommun följande stöd till enskilda väghållare:
Kommunalt investeringsbidrag
Ett kommunalt investeringsbidrag kan tas i anspråk vid upprustning av befintligt vägnät. Detta
bidrag betalas ut med högst 10 % av kalkylerad kostnad.
Fri kommunal belysning
Av hävd bekostar också Ale kommun belysningen i enskilda vägområden, något man
egentligen inte behöver göra. En del kommuner lämnar istället bidrag till belysning, som
enskilda huvudmän kan ansöka om. Det ekonomiska värdet av fri belysning i Ale kommun
motsvarar i snitt 510 kr per belysningspunkt och år (2014), vilket skulle kunna betraktas som
ett kommunalt bidrag till enskild väghållning. Inom övertagandområdet i Älvängen finns ca
350 belysningspunkter vilket betyder att kommunen betalar ca 180 tkr. årligen för belysning på
föreningens vägar. I Nödinge ligger ca 280 belysningspunkter inom Nödinge vägförenings
område vilket kommunen betalar ca 140 tkr. årligen för. Totalt betalar Ale kommun ca
1,25 mkr. i årlig driftskostnad för vägbelysning inom detaljplanelagt område med enskilt
huvudmannaskap.
Subventionerad administration
Det har varit möjligt för vägsamfälligheter att låta Ale kommun ombesörja vissa administrativa
rutiner såsom postutskick och ekonomitjänster. Den avgift som kommunen tar ut för detta har

upplevts som mycket förmånlig jämfört med motsvarande aktörer på marknaden, men det är
svårt att närmare beräkna värdet av denna service.
Statliga bidrag
Enskilda väghållare kan också ansöka om statliga bidrag för drift, underhåll och i vissa fall
investering. Trafikverket har tydliga kriterier för stöd. Totalt finns 50 olika enskilda väghållare
i Ale kommun som uppfyller kriterierna för bidrag. 2013 fick föreningarna dela på 2,1 mkr. i
statligt stöd.

8.2 Kommunala bidragsinstrument – mål och syfte
Vid utformning av stöd till enskild väghållning är det viktigt att slå fast vad bidragsinstrumenten
syftar till. Det kan finnas regler och policydokument för trafikverksamheten, vilka anger
beslutade mål, dessa bör man förhålla sig till även beträffande bidragsinstrument.
Många kommuner lämnar ett kontant driftsbidrag i proportion till väglängd, ibland som
komplement till Trafikverkets statliga stöd, där det redan finns kriterier att luta sig mot. Andra
kommuner väljer att ge stöd till de väghållare som inte kan få bidrag från Trafikverket.
Ett generellt bidrag per löpmeter ger ingen riktad effekt, utan fungerar som en subvention i
största allmänhet. Då ett rent driftsbidrag inte är någon kommunal skyldighet, finns det risk för
att denna form av stöd kan minskas eller dras in helt i händelse av en framtida budgetöversyn.
Ett stöd på lägre nivå kan vara mer uthålligt, men då riskerar ju samtidigt ändamålet att gå
förlorat.
Exempel på riktade mål för kommunalt stöd till enskild väghållning kan vara:





Ökad trafiksäkerhet
Mer ändamålsenlig vägförvaltning
Kompetenshöjning
Allmänintresse

För att stödja dessa syften kan bland annat följande stödformer utformas:
Upprustningsbidrag
Ale kommun erbjuder redan idag ett bidrag till investering (se 10.1) men detta kan utvecklas
och även marknadsföras bättre. Syftet med bidraget är att uppmuntra väghållare att bibehålla
eller höja standarden på vägarna, ju mer man satsar själv, desto mer bidrar kommunen i form
av medfinansiering. Det är rimligt med en övre beloppsgräns för denna typ av bidrag.
Bidrag till omförrättning
En del samfälligheter är gamla och förhållandena kan ha ändrats sedan den ursprungliga
förrättningen gjordes. Fastigheter kanske har tillkommit, trafiken har ökat/minskat kraftigt och
förvaltningsområdet kan därmed ha fått förändrade förutsättningar. Lantmäteritjänster är
ganska kostsamma och utgör därmed ett hinder för att uppdatera gamla förhållanden. Det har i
flera omgångar funnits EU-bidrag att söka för omförrättningar på landsbygden, ett kommunalt
bidrag skulle ha samma syfte. Målet är att skapa så ändamålsenliga förvaltningsområden som
möjligt, vilket ligger i allas intresse.

Utbildningsbidrag
Enskild väghållning kräver att det finns styrelsemedlemmar och funktionärer som tar ansvar för
vägförvaltningen. Lantmäteriet erbjuder kom-igång-kurser för styrelser och Riksförbundet
Enskilda Vägar (REV) anordnar kurser av olika slag. Kommunen skulle kunna införa ett riktat
bidrag, som syftar till uppmuntra och underlätta kompetenshöjning bland enskilda väghållare.
Detta blir särskilt aktuellt om det planerade övertagandet resulterar i nybildade, mindre
samfälligheter.
Riktat driftsbidrag
Vissa enskilda vägsträckor kan ha ett särskilt stort allmänintresse genom att de trafikeras av
kollektivtrafik, leder fram till rekreationsområden eller liknande. Kommunen skulle kunna
subventionera vägar av särskilt stort allmänintresse, Trafikverket erbjuder ett liknande stöd.
Kriterier och utformning
Kommunala bidrag hanteras inom årlig driftsbudget, då kostnaderna inte kan periodiseras.
Resursramen blir därför begränsad och det är angeläget att rikta resurserna mot de mål, som är
mest angelägna. Sannolikt behöver prioriteringar göras.
Enkel information och smidig hantering av stöd och bidrag är viktigt. Som exempel kan anges
information på kommunens hemsida, där man också kan ladda ner ansökningsblanketter.
Eventuella kriterier för upprustning eller drift bör med fördel följa Trafikverkets
motsvarigheter, för att inte skapa parallella bedömningssystem.
Dialog med väghållare
Vid sidan av kommunens mål bör även de enskilda väghållarna ges tillfälle att ha synpunkter
på eventuella nya bidragsinstrument. Detta kan ske via enkät (se exempel i bilaga 2) eller i
samband med de mötestillfällen, som Ale kommun årligen genomför. En grundlig analys av
mål och ekonomi bör emellertid helst göras innan något kommunalt stöd förespeglas.
Tjänstemannastöd beträffande trafiksäkerhet är ett exempel på service inom ramen för ordinarie
verksamhet, som eventuellt skulle kunna formaliseras som en resurs för enskilda väghållare.

9. Slutsats med konsekvensbeskrivning och tidplan
Det ekonomiska resursbehovet för ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark kan
delas upp i två delar, engångskostnader och ökade löpande kostnader. Engångskostnaderna
består utav upprustningskostnad för vägar, administrativa kostnader, detaljplanekostnader och
förrättningskostnader. De ökade löpande kostnaderna är drift och underhållskostnader för de
utökade underhållsområdet som övertagandet medför.
För att ändra huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så krävs
det att vissa vägar genomgår en upprustning. Som underlag till handlingsplanen har de enskilda
vägarna inom tätorterna Älvängen och Nödinge besiktigats. Besiktningen har legat till grund
för beräkningen av upprustningskostnaden som övertagandet medför. Upprustningskostnaden
för Älvängen uppskattas till ca 3,8 mkr. och för Nödinge ca 650 tkr. Upprustningskostnaden
motsvarar vägföreningarnas underhållsskuld. Därför finns argument för att underhållsskulden
helt eller delvis skulle kunna finansieras av vägföreningarna. Genom finansieringsförslag i
handlingsplanen presenteras möjligheten att fördela upprustningskostnaderna mellan
kommunen och vägföreningarna.
Utöver upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för detaljplanearbete och
omförrättning av vägföreningarna. De administrativa kostnaderna för att skapa en detaljplan
med allmän platsmark över en tätort uppskattas till 250 tkr. Förrättningskostnaden för
omförrättning av en vägförening uppskattas till 150 tkr. Eftersom Ale kommun driver den
administrativa processen för övertagandet av enskild allmän platsmark är det skäligt att
kommunen finansierar de administrativa kostnaderna som uppstår. Att kommunen i egen regi
driver en övertagandeprocess som delfinansieras av den enskilda väghållaren kan anses
oskäligt.
Utöver ovan nämnda engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och
underhåll eftersom kommunen får ett utökat driftområde. De ökade löpande kostnaderna är en
kostnad som kommer att finansieras av skattekronan. Sammanlagd drift och underhållskostnad
för de enskilda vägarna är beräknad till 6,1 mkr. per år. Vid ett övertagande av enskild allmän
platsmark kommer kommunala anläggningar som idag är belastade med andelstal i
vägföreningarna att förrättas ut. Detta medför en minskad löpande kostnad för kommunen. I
Älvängen motsvarar detta 95 tkr. per år och i Nödinge 20 tkr. per år.
Om övertagandeprocessen genomförs med en gemensam detaljplan för varje tätort beräknas
övertagagandeprocessen till 2 år per detaljplan. Under denna tid uppskattas kostnaden för
detaljplanearbetet vara lika fördelat mellan de två åren. Förrättningsarbetet planeras att utföras
under det andra året av tätortens övertagande. Därför beräknas förrättningskostnaderna ligga på
år två av övertagandet av tätorten. Nedan presenteras en övertagandeprocess med hänsyn till
tidigare nämnda prioriteringar. Sista raden redovisar de årliga administrativa kostnaderna
övertagandet medför.

Övertagandeprocess med årlig administrativ kostnad.
År
Älvängen
Nödinge
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem
Administrativ kostnad

1
125 000

125 000

2
275 000
125 000

400 000

3
275 000
125 000

400 000

4

275 000
125 000

400 000

5

275 000
125 000

400 000

6

275 000
125 000

400 000

7

275 000
125 000
400 000

8

275 000
125 000
400 000

9

10

275 000
275 000

0

Under första året av övertagandeprocessen besiktigas alla vägarna och planerade
upprustningsåtgärder beräknas och planeras. Upprustningen av vägar utförs därför år två i
övertagandeprocessen. Därför uppskattas alla kostnader för upprustningen ligga på år två.
Kostnaden för upprustning kan fördelas mellan kommunen och vägföreningarna, se kapitel 5.4.
I tabellen nedan presenteras den årliga upprustningskostnaden under övertagandeprocessen.
Årlig upprustningskostnad under övertagandeprocessen.
År
Älvängen
Nödinge
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem
Upprustningskostnad

1

2
3 780 000

3

4

5

6

7

8

9

10

633 000
3 420 000
3 420 000
3 300 000
3 300 000
3 280 000
0 3 780 000

633 000 3 420 000 3 420 000 3 300 000 3 300 000 3 280 000

920 000
920 000

0

Vid ett kommunalt övertagande av enskild allmän platsmark ökar de årliga drift och
underhållskostnaderna. Eftersom drift och underhållskostnader är löpande kostnader ökar
kostnaderna allt eftersom fler områden tas över. Kostnaden kommer därför också fortlöpa efter
övertagandeprocessen är avslutad. Kostnaderna i tabellen nedan är beräknade efter kommunens
nyckeltal för drift och underhåll av vägar. Eftersom underhåll av grönytor och friliggande gång
och cykelvägar inte är medräknade i nyckeltalet har drift och underhållskostnaden räknats upp
med 15 %. I samband med övertagandet så kommer kommunala andelstal i vägföreningarna att
förrättas ut. Detta medför en minskad kostnad för kommunen. Nedan redovisade kostnader för
drift och underhåll utgår från befintliga planlagda områden. Avdrag för minskade kommunala
andelstal är inte inräknade.

Ökade drift och underhållskostnader under övertagandeprocessen.
År
Älvängen
Nödinge
Bohus
Surte
Nol
Alafors
Skepplanda
Alvhem
Årlig kostnad

1

2

3
952 200

4

5

6

7

8

9

10

569 250
884 925
884 925
853 875
853 875
848 700
0

0

238 050
952 200 1 521 450 2 406 375 3 291 300 4 145 175 4 999 050 5 847 750 6 085 800

Alla ovan presenterade kostnader kan delas upp i två kategorier beroende på om kostnaden
enbart ska finansieras av kommunen eller inte. I tabellen nedan redovisas de totala årliga
kostnaderna. Tabellen visar också vilka kostnader som kan fördelas mellan kommun och
vägföreningarna. Observera att administrativa kostnader för sektor samhällsbyggnads arbete
för att driva övertagandeprocessen utöver planprocessen inte är medräknade.
Sammanställning av kostnader för övertagandeprocessen.
År
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Av kommunen finansierade kostnader
Administrativa kostnader
125 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 275 000
0
Drift och underhåll
0
0 952 200 1 521 450 2 406 375 3 291 300 4 145 175 4 999 050 5 847 750 6 085 800
Totalt
125 000 400 000 1 352 200 1 921 450 2 806 375 3 691 300 4 545 175 5 399 050 6 122 750 6 085 800

År
1
2
3
4
5
6
7
8
Kostnader som kan delas mellan kommun och vägföreningarna
Upprustningskostnader
0 3 780 000 633 000 3 420 000 3 420 000 3 300 000 3 300 000 3 280 000

9
920 000

10
0

Den totala engångskostnaden för övertagandeprocessen är uppskattad till ca 25 mkr. Varav
22 mkr. kan fördelas mellan kommunen och vägföreningarna. Tabell över kostnadsfördelning
vid kommunalt upprustningsbidrag i kapitel 5.4 redovisar en sammanställning över de
ekonomiska konsekvenserna vid olika kostnadsfördelningar mellan kommunen och
vägföreningarna. Drift och underhållskostnaderna beräknas till 29 mkr. under den 10 år långa
övertagandeprocessen. Därefter uppskattas drift och underhållskostnaden uppgå till 6,1 mkr.
per år beräknat på dagens nyckeltal.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2020.474
Datum: 2022-01-27
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Lokalisering av ny skola F-6 i området Nol/Alafors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avbryta planering av ny
grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges
beslut KF § 217, 2020-12-14.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag
att skyndsamt utreda alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors.
Utredningsuppdraget innefattar uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.
Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att lokalisera en ny F-6 skola på
Brandsbo 1:156 i Nol. Beslutet fattades utifrån en utredning från servicenämnden där ett antal
olika alternativs för- och nackdelar var belysta.
Sedan beslutet fattades har servicenämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden
utrett möjligheterna och riskerna med lokaliseringen och kommit fram till att det finns höga
risker utifrån ett flertal perspektiv.
Utifrån det har servicenämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige att upphäva det tidigare
lokaliseringsbeslutet och göra en kompletterande utredning. Kommunstyrelsen delar
bedömningen att en komletterande utredning görs.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-27
Servicenämndens beslut SERN § 3, 2022-01-18
Tjänsteutlåtande från sektor service
Utredning och rekommendation ny grundskola F-6 Brandsbo 1:156
Kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14
Rapport ny grundskola F-6 Nol/Alafors, 2020-09-08
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden
För kännedom:

Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Kommunen har under flera år haft en relativt stor befolkningsökning. Antalet barn och unga
ökar därmed och behovet av förskolor och skolor är stort. Utbildningsnämnden har anmält
utökat lokalbehov i området Alafors Nol. Nuvarande skolor har stora investeringsbehov i de
befintliga lokalerna och har otillräckliga ytor i lokaler och uteområden med anledning av
utvecklingen av antal elever i området, som krävt bland annat paviljonglösningar för att klara
kapaciteten.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att lokalisera rubricerad skola till Brandsbo
1:156, benämnt alternativ 4.
Sektor service har tillsammans med sektor samhällsbyggnad utrett möjligheten att placera en
ny skola för Nol-Alafors inom alternativ 4 – Brandsbo i enlighet med KF-beslut KF § 217
daterat 14 december 2020.
En skoletablering i Brandsbo, är strategiskt sett en bra placering mitt emellan Nol och
Alafors, men innebär risker som under arbetets gång har bedöms enligt nedan:
Ekonomi - hög risk
Planarbete - hög risk
Tidsaspekt - hög risk
Negativ verksamhetspåverkan - hög risk
Sektor service och sektor samhällsbyggnad rekommenderar därför att uppdraget att planera
för skola i Brandsbo avbryts. Servicenämnden har instämmt i bedömning och föreslår
kommunfullmäktige upphäva beslutet.
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Ekonomisk bedömning
Utredningen har givit vid handen att det finns ekonomiska utmaningar i lokaliseringen, vars
omfattning inte var kända vid kommunfullmäktiges beslut i december 2020. Därutöver har
reglerna för saneringsbidrag ändrats, på ett sätt som är negatibt för förevarande byggnation.
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service i övrigt.
Invånarperspektiv
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Hållbarhetsperspektivet
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Remissyttrande
Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Om servicenämndens förslag antas av kommunfullmäktige innebär det att ett nytt
utredningsarbete initieras inom servicenämnden, med övriga berörda nämnder, där en ny
lokalisering och föreslås under andra kvartalet 2022.
Förvaltningens bedömning
När ärendet senast bereddes av kommunstyrelsen konstaterade sektorn att det finns flera olika
perspektiv att beakta på lokalisering av en skola, förutom de perspektiv som framkommer i
sektor service rapport. Social hållbarhet och samhällsutveckling, tillgänglighet och alternativ
markanvändning framkommer utöver de rent fastighetsrelaterade, ekonomiska, tidsmässiga
och utbildningspolitiska perspektiven.
Sektorn konstaterade också att det finns således för- och nackdelar med de olika
lokaliseringsalternativen och det alternativ som väljs kommer i senare skede kräva ytterligare
utredningar.
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Då utredningarna nu visat att den beslutade lokaliseringen är förenad med för höga risker
instämmer sektorn i servicenämndens bedömning om att en förnyad lokaliseringsutredning
krävs.
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-18

SERN § 3

Dnr SERN.2021.66

Utredning F-6 skola Nol Brandsbo
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avbryta planering av
ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva beslut KF
§217 daterat 14 december 2020 med diarienummer KS.2020.474.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i
uppdrag att skyndsamt utreda alternativ placering för en ny grundskola F-6 i
området Nol-Alafors. Utredningsuppdraget innefattar uppdatering av genomförd
utredning gjord 2020 ”rapport förutsättningar för ny grundskola i Nol eller
Alafors” samt att denna kompletteras med utredning om alternativ placering på
andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. Utredningen skall därefter
presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.
Sammanfattning
Sektor service har tillsammans med sektor samhällsbyggnad utrett möjligheten att
placera en ny skola för Nol-Alafors inom alternativ 4 – Brandsbo i enlighet med
KF-beslut KF §217 daterat 14 december 2020.
En skoletablering i Brandsbo, är strategiskt sett en bra placering mitt emellan Nol
och Alafors, men innebär risker som under arbetets gång har bedöms enligt
nedan:
- Ekonomi - hög risk
- Planarbete - hög risk
- Tidsaspekt - hög risk
- Negativ verksamhetspåverkan - hög risk
Sektor service och sektor samhällsbyggnad rekommenderar därför att uppdraget
att planera för skola i Brandsbo avbryts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-12
Utredning och rekommendation ny grundskola F-6 Brandsbo 1:156 sektor service
och sektor samhällsbyggnad
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Servicenämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-18

För kännedom

Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.66
Datum: 2022-01-24
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Utredning F-6 skola Nol Brandsbo
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avbryta planering av ny
grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva beslut KF §217 daterat 14
december 2020 med diarienummer KS.2020.474.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att
skyndsamt utreda alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors.
Utredningsuppdraget innefattar uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”rapport
förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.
Utredningen skall därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.
Motivering till beslut
Sektor service har tillsammans med sektor samhällsbyggnad utrett möjligheten att placera en
ny skola för Nol-Alafors inom alternativ 4 – Brandsbo i enlighet med KF-beslut KF §217
daterat 14 december 2020.
En skoletablering i Brandsbo, är strategiskt sett en bra placering mitt emellan Nol och
Alafors, men innebär risker som under arbetets gång har bedöms enligt nedan:
Ekonomi - hög risk
Planarbete - hög risk
Tidsaspekt - hög risk
Negativ verksamhetspåverkan - hög risk
Sektor service och sektor samhällsbyggnad rekommenderar därför att uppdraget att planera
för skola i Brandsbo avbryts.
Sammanfattning
Historik och förutsättningar – markägande
Aktuell fastighet Brandsbo 1:156 ägs av Nols företagscenter och ingår i ett större planområde
kallat Nol norra. I planområdet ingår även ett antal fastigheter som ägs av Svenska hus, bland
annat den tidigare Tudorfabriken. Fastighetsägarna har avtalat kring fördelning av kostnader,
risker och intäkter sinsemellan, vilket i detta fall gör Svenska hus till en indirekt part i
markförhandlingsfrågan.
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Ekonomiska förutsättningar
Då exploatörerna tidigare inte varit intresserade av att sälja marken så har frågan kring
bytesmark utretts och två fristående värderingar har gjorts. Värderingarna visade på att
byggrätter i Nol jämställdes med byggrätter i centrala Älvängen.
Då det totala antalet byggrätter (200-300) inte skulle kunna erbjudas i den pågående
detaljplanen i Älvängen centrum så har exploatörerna ändrat sig och visat intresse för att
istället sälja tomten. Fastighetsägaren begär 100 miljoner kronor med reservation för
miljösaneringskostnaderna. Den bedömda saneringskostnaden ligger på cirka 120 miljoner
kronor och under hösten 2021 så har reglerna kring saneringsbidrag ändrats så ett tak på 50
miljoner kronor har införts. Detta innebär en förlust av 50-80 miljoner i bidrag för
exploateringen.
Historik och förutsättningar – planarbete
Planarbetet har pågått sedan 2014 och en mängd utredningar och ett utkast till samrådskarta
togs fram 2014-2018 när ärendet sedan lades vilande på grund av resursbrist. Arbetet
återstartades hösten 2019. Sedan KF-beslutet i december 2020 har planarbetet avvaktat
markförhandling och besked om det är möjligt att planera för skola. En riskutredning togs
dock fram under sommaren 2021 för att klargöra om en skola innebär högre risker, kopplade
till pågående verksamhet på Nol 31:1 - Perstorp Oxo.
Osäkerheter och risker
Det finns risker och störningar kopplat till verksamheten som bedrivs i Seveso-anläggning på
Nol 31:1. Riskerna har dock inte kunnat beräknas för föreslaget skoländamål.
Verksamhetsutövaren har initialt (2014) ställt sig positiva till en utveckling av Nol och haft
kontinuerlig kontakt med tidigare planhandläggare. Under framtagande av riskutredningen
2021 har det dock varit svårt att hitta rätt kontaktperson och att få underlagsmaterial från
verksamhetsutövaren. Riskutredaren har därför inte kunnat dra några slutsatser gällande
industririsker.
Under möte i september 2021 uttryckte verksamhetsutövaren stor oro för planerna på bostäder
och skola i relativ närhet till anläggningen (100 m). I nuläget bedöms att det finns risk för att
Perstorp överklagar ett framtida planantagande.
Den risken finns sannolikt oavsett innehåll, men de har i möte och annan dialog tydliggjort att
de ser det som olämpligt och som en risk för deras verksamhet med känslig verksamhet som
skola inom området.
Det finns också osäkerheter och risker kopplade till markföroreningar. Om planändring antas
och skola byggs men bostadsetableringen av något skäl dröjer, så innebär det att saneringen
av marken kan komma att ske i fel ordning. Alltså att den mest förorenade marken inte
saneras först. Det i sin tur innebär risk för återkontaminering av skoltomten. Vilket kan leda
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till fördröjning av skolbyggnationen, alternativt att kommunen i framtiden behöver göra
ytterligare saneringar av skolgården.
Om de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande av bostadsprojekten förändras, till
exempel att möjligheten att söka saneringsbidrag försvinner eller att konjunkturen viker så att
bostäderna inte kommer till stånd kan kommunen hamna i ett läge under en tid där en skola
inte ingår i en samlad tätortsbebyggelse utan ligger “bakom” ett industriområde.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-24
Utredning och rekommendation ny grundskola F-6 Brandsbo 1:156 211228
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden
För kännedom:

Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Under 2020 sammanställde sektor service en rapport om lokalisering av ny grundskola F-6
Nol-Alafors som grundar sig på en placering inom eller i anslutning till befintliga skolor i Nol
eller Alafors samt alternativ placering på Brandsbo 1:156. Kommunfullmäktige beslutade den
14 december 2020 att skolan skulle placeras enligt alternativ 4 i rapporten - inom Brandsbo
1:156 och servicenämnden fick uppdraget att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden
fortsätta utredningen.
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Under 2021 har en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet tagits fram, utredningar genomförts
och ett antal möten med berörda markägare hållits.
Utredningar och möten har sammanställts i bifogat beslutsunderlag "Utredning och
rekommendation ny grundskola F-6 Brandsbo 1:156 211228"
Invånarperspektiv
Beaktas i hög grad i utredningar och i det fortsatta arbetet.
Hållbarhetsperspektivet
Beaktas i hög grad i utredningar och i det fortsatta arbetet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Utredningen har genomförts enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14.
Remissyttrande
Utredningen har genomförts i samarbete med sektor samhällsbyggnad och i dialog med sektor
utbildning och sektor kommunstyrelsen.
Behandlad enligt MBL
Beaktas i kommande arbete.
Beslutets genomförande
Vid beslut i kommunfullmäktige att upphäva beslutet om placering av ny skola på Brandsbo
1:156 (enligt beslut 2020-12-14) påbörjar servicenämnden en skyndsam utredning om
alternativ placering. I denna utredning skall alternativa placeringar i Nol studeras ytterligare
och utredningen om placering vid nuvarande Himlaskolan fördjupas. Målet för denna
utredning är att den skall vara klar och hanteras politiskt under kvartal 2 2022.
Förvaltningens bedömning
Sektor service bedömning är att Brandsbo är en strategiskt bra placering för ny grundskola
men att den samlade bilden av högriskfaktorer tillsammans med angeläget behov av ny
grundskola gör att sektorn rekommenderar att beslutet i fullmäktige upphävs och utredning
genomförs enligt förslag till beslut.
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Utredning och rekommendation ny grundskola F-6 Brandsbo 1:156
sektor service och sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med sektor service utrett möjligheten att placera en
ny skola för Nol-Alafors inom alternativ 4 – Brandsbo i enlighet med KF-beslut KF §217
daterat 14 december 2020.
Historik och förutsättningar – markägande
Aktuell fastighet Brandsbo 1:156 ägs av Nols företagscenter och ingår i ett större planområde
kallat Nol norra. I planområdet ingår även ett antal fastigheter som ägs av Svenska hus, bland
annat den tidigare Tudorfabriken. Fastighetsägarna har avtalat kring fördelning av kostnader,
risker och intäkter sinsemellan. Vilket gör Svenska hus till en indirekt part i
markförhandlingsfrågan.
Ekonomiska förutsättningar
Då exploatörerna tidigare inte varit intresserade av att sälja marken så har frågan kring
bytesmark utretts och två fristående värderingar har gjorts. Värderingarna visade på att
byggrätter i Nol jämställdes med byggrätter i centrala Älvängen.
Då det totala antalet byggrätter (200-300) inte skulle kunna erbjudas i den pågående
detaljplanen i Älvängen centrum så har exploatörerna ändrat sig och vill istället sälja
skoltomten. Fastighetsägaren begär 100 miljoner kronor med reservation för
miljösaneringskostnaderna. Den bedömda saneringskostnaden ligger på cirka 120 miljoner
kronor och under hösten 2021 så har reglerna kring saneringsbidrag ändrats så ett tak på 50
miljoner kronor har införts. Detta innebär en förlust av 50-80 miljoner i bidrag för
exploateringen.

Osäkerheter och risker
Seveso-anläggning på Nol 31:1: risker och störningar finns kopplade till verksamheten.
Riskerna har inte kunnat beräknas för föreslaget skoländamål.
Verksamhetsutövaren har initialt (2014) ställt sig positiva till en utveckling av Nol och haft
kontinuerlig kontakt med tidigare planhandläggare. Under framtagande av riskutredningen
2021 har det dock varit svårt att hitta rätt kontaktperson och att få underlagsmaterial från
verksamhetsutövaren. Riskutredaren har därför inte kunnat dra några slutsatser gällande
industririsker.
Under möte i september 2021 uttryckte verksamhetsutövaren stor oro för planerna på bostäder
och skola i relativ närhet till anläggningen (100 m). I nuläget bedömer vi att det finns risk att
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Historik och förutsättningar – planarbete
Planarbete har pågått sedan 2014 och en mängd utredningar och ett utkast till samrådskarta
togs fram 2014-2018 när ärendet lades vilande på grund av resursbrist. Arbetet återstartades
hösten 2019. Sedan KF-beslutet i december 2020 har planarbetet avvaktat markförhandling
och besked om det är möjligt att planera för skola. En riskutredning togs dock fram under
sommaren 2021 för att klargöra om en skola innebär högre risker, kopplade till pågående
verksamhet på Nol 31:1 - Perstorp Oxo.

Perstorp överklagar ett framtida planantagande.
Den risken finns sannolikt oavsett innehåll, men de har i möte och annan dialog tydliggjort att
de ser det som olämpligt och som en risk för deras verksamhet med känslig verksamhet som
skola inom området.
Osäkerheter och risker kopplade till markföroreningar: om planändring antas och skola byggs
men bostadsetableringen av något skäl dröjer, så innebär det att saneringen av marken kan
komma att ske i fel ordning. Alltså att den mest förorenade marken inte saneras först. Det i sin
tur innebär risk för återkontaminering av skoltomten. Vilket kan leda till fördröjning av
skolbyggnationen, alternativt att vi i framtiden behöver göra ytterligare saneringar av
skolgården.
Om de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande av bostadsprojekten förändras, till
exempel att möjligheten att söka saneringsbidrag försvinner eller att konjunkturen viker så att
bostäderna inte kommer till stånd. Så kan vi under en tid få en skola som inte ingår i en
samlad tätortsbebyggelse utan ligger “bakom” ett industriområde.
Sammanfattningsvis
En skoletablering i Brandsbo, är strategiskt sett en bra placering mitt emellan Nol och
Alafors, men innebär risker som bedöms nedan:
Ekonomi - hög risk
Planarbete - hög risk
Tidsaspekt - hög risk
Negativ verksamhetspåverkan - hög risk
Sektor samhällsbyggnad och sektor service rekommenderar därför att uppdraget att planera
för skola i Brandsbo avbryts.
Nödinge/Alafors 2021-12-28
Sektor service och Sektor samhällsbyggnad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

KF § 217

Dnr KS.2020.474

Lokalisering av ny f-6 skola i Nol eller Alafors
Ärendet
Befintliga skolor i Nol och Alafors kommer inom de närmaste åren inte att ha kapacitet för
de elevkullar som prognosticerats och utbildningsnämnden har därför meddelat
servicenämnden ett utökat lokalbehov. Utifrån det har sektor service producerat en rapport
som belyser fem olika alternativa handlingssätt baserat på perspektiven nuvarande lokaler,
tid för färdigställande samt ekonomiska förutsättningar.
Nuvarande skolor har stora investeringsbehov i befintliga lokaler samt har otillräckliga ytor
med anledning av utvecklingen av antal elever i området.
Frågan om lokalisering av ny skola handlar inte bara om skolan i sig, utan också om vilka
samhällsstrukturer som skapas i de olika orterna och vilka möjligheter till samlokalisering,
alternativ markanvändning med mera som skapas.
Ur utbildningsnämndens perspektiv behöver hänsyn tas till de rekryteringsmöjligheter som
lokaliseringen innebär, behovet av skolskjutsar samt tillgänglighet för medarbetare och
föräldrar. Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv finns ett intresse av samutnyttjande
och smart utformning av lokaler i allmänhet och en gymnastiksal i synnerhet. Det är frågor
som påverkar idrottsrörelsens förutsättningar i kommunen. Men det är också en
ekonomisk fråga, då en väl utformad lokal kan avändas under en större del av dygnet vilket
kan ge god nyttjandegrad.
Kommunstyrelsen har vid ärendets beredning kompletterat facknämndernas perspektiv
med perspektiven social hållbarhet och samhällsutveckling, tillgänglighet samt alternativ
markanvändning.
Lokaliseringen av en ny f-6 skola är ett stort beslut av flera skäl och det finns flera möjliga
sätt att gå vidare som kommer skapa möjligheter på respektive ort samtidigt som
utbildningsnämdens behov av lokaler tillgodoses och kommunen får en effektiv och
ändamålsenlig användning av mark och befintlig infrastruktur. Dessutom finns i de olika
alternativen möjligheter att på övergripande nivå finna ekonomiskt hållbara lösningar.
Givet sistnämnda stycke överlämnar förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-12
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden 2020-11-11
Protokollsutdrag från servicenämnden § 91 2020-10-06
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden § 99 2020-09-30
Tjänsteutlåtande sektor utbildning 2020-09-23
Protokollsutdrag från servicenämnden § 74 2020-09-08
Tjänsteutlåtande från servicenämnden 2020-09-02
Rapport - Ny grundskola f-6 Nol/Alafors 2020-08-25
Kommunstyrelsens beslut § 192 2020-12-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att placera skolan enligt
alternativ 4 Nol Brandsbo.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning avslag på
kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Robert Jansson (SD) att kommunfullmäktige
beslutar att placera skolan enligt alternativ 3 Alafors.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Liberalernas ledamöter ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Robert
Janssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Robert Janssons (SD) yrkande.
Med 22 ja- röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Mikael Berglund (M)

X

Jan Skog (M)

X

Justerandes sign.

Nej

Avstår

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Oliver Andersson (M)

X

Henrik Fogelklou (M)

X

Maj Holmström

X

Erik Liljeberg (M)

X

Åke Niklasson (C)

X

Jessika Loftbring (C)

X

Eva Lans Samuelsson
(L)

X

Sonny Landerberg (MP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Tyrone Hansson (FiA)

X

Renée Palmnäs (FIA)

X

Johnny Sundling (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Ann Lundgren (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Lena Orstadius (S)

X

Johan Nordin (S)

X

Ingrid Inhammar (S)

X

Sven Engdahl (V)

X

Christer Pålsson (V)

X

Robert Jansson (SD)

X

Ronny Alm (SD)

X

Kennet Sandow (SD)

X

Lennie Kjellman (-)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Alexis Tranmarker (SD)

X

Sven Nicolaisen (AD)

X

Summa

22

6

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att placera skolan enligt alternativ 4 Nol Brandsbo.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lennie Kjellman (-) och Sven Nicolaisen (AD) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Servicenämnden
Utbildningsnämnden

För kännedom
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunchef
Ekonomichef
Sektorchef service
Verksamhetschef fastighet sektor service
Lokalstrateg sektor service

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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1

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

Rapport förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825
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1 Uppdrag
Sektor service verksamhet fastighet har av Ale kommuns kommunledning fått i uppdrag att ta
fram en rapport som redogör för förutsättningar och rekommendation av placering för en ny
grundskola F-6 med plats för 600-700 elever i Nol eller Alafors. I grunduppdraget
behandlades endast förutsättningarna för etablering av ny skola antingen i Nol eller Alafors
på nuvarande skolfastigheter, Efter att rapporten redovisats i servicenämnden 2020-06-02
återremitterades ärendet till förvaltningen med uppdrag att:
•

Alternativet avseende en ny skola på Tudorområdet/Brandsbo, eller som det benämns i
rapporten ”Norra Nol” skall utredas närmare. Servicenämnden ger därför i uppdrag till
Sektor Service att utreda Norra Nol i likhet med hur man utrett alternativen två och tre
enligt rapporten, avseende kostnader, föroreningar samt förvärvsmöjligheter av
fastigheten.

•

Alternativen avseende två skolor bör även utredas närmare. En djupare analys bör göras
avseende kostnader, placering, tidsaspekter samt övriga för- och nackdelar, för två skolor.

•

Alternativ för evakuering av eleverna från Nol och Alafors avseende behov, möjligheter
och kostnader utreds för samtliga placeringsalternativ.

Rapporten ska därefter på remiss till utbildningsnämnden och beslut om rekommenderad
placering ska därefter tas av servicenämnden för vidare beslut i kommunstyrelsen.

2 Källor
Statusbesiktning och byggnadsteknisk inventering av byggnader Nolskolan. NOBAB 202004-22
Himlaskolan – Statusbesiktning in- och utvändigt. NOBAB 2019-10-18
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Nolskolan, Ale kommun. Relement 2020-0127
Merkostnader på grund av markförorening vid nybyggnation av skola, Nol, Ale kommun.
Relement 2020-02-07
Värdeutlåtande avseende fastigheten Ale Nol 2:234. Bryggan 2020-02-20
Markundersökning Brandsbo 1:156 Nol. Golder Associates 2012-06-08
Kompletterande provtagning och utvärdering fd Tudorområdet, Nol COWI 2015-09
Befolkningsprognos 2020-2031 Ale kommun. Sektor kommunstyrelsen
Utvecklingsavdelningen 2020-04-20
Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer, Ale kommun UBN.2019.226
Grundskola i Nol/Alafors – Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola.
Informationsmaterial från sektor utbildning, MEX och planenheten.
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3 Bakgrund
Antal barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framförallt på
den planerade bostadsbyggnationen inom prognosperioden (fram till 2031) samt att det
senaste 5 åren har varit en kraftig inflyttning av framförallt barnfamiljer till Ale. En
konjunktursvängning kommer att påverka nyproduktionen av bostäder och påverkar
befolkningsprognosen. Men den kraftiga inflyttningen av barnfamiljer gör att utvecklingen
för elevtal är säkrare.
I årets befolkningsprognos har förhållandet mellan Nol och Alafors jämnats ut jämfört med
förra årets prognos. Förra årets prognos visade 452 i Nol 2030 jämfört med 395 i årets
prognos. För Alafors är motsvarande elevtal 257 i förra prognosen jämfört med 292 i årets.

Figur 1 Utveckling per ort enligt befolkningsprognos Ale kommun 2020-2031

För Nol Norra finns beslut om planläggning för bostäder. Planarbete har påbörjats men har
avvaktat förberedelser för att ansöka om statligt bidrag för sanering av förorenad mark inom
området. Fastighetsägaren är fast besluten om att försöka få till en bostadsexploatering och
förbereder detta genom att ta fram utredningar som grund för en bidragsansökan till
Naturvårdsverket. Bidragsansökan beräknas vara klar i början av 2021.
Preliminärt bedöms området kunna rymma ca 500 bostäder. I underlaget till
befolkningsprognosen ligger första inflyttning i 50 bostäder under 2030. Den bedömningen
kan vara något optimistisk med hänsyn till ansökan om bidrag, saneringsåtgärder och tid för
detaljplan och exploatering. Byggande kan bli senarelagt eller helt utebli om inte bidrag till
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sanering erhålls. Här finns alltså en stor osäkerhet om omfattning av antal bostäder och när de
kan stå färdiga.
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2020-09-08

4 Resurseffektivitet
4.1 Ekonomi
De resurser som ska stödja en god utbildning för alla är främst barn- och elevpeng samt
kompetens. De ekonomiska resurserna hushålls bäst med om man uppnår en viss nivå av
driftsstorlek där både lärartjänster och olika typer av kringresurser, bland annat kök, kan
användas så effektivt som möjligt. I den bedömning som gjorts av konsultföretag ger en skola
för 600 elever goda förutsättningar för effektivitet. Att bygga färre men större nya skolor
kommer att göra stor skillnad i hur mycket medel som finns till den andra stora resursen personal.
4.2 Personal och kompetens
Att upprätthålla kompetensnivån i förhållande till lagkrav är idag en stor utmaning. Som
grund krävs en storlek på skolan där de mindre undervisningsämnena genererar
heltidstjänst/er och där underlag finns för att alla pedagoger kan få ett väl fungerande schema
och uppdrag. En annan viktig aspekt är att det är attraktivt i både behålla-arbete och
rekryteringsperspektiv att kunna samarbeta med kollegor med samma ämnen/uppdrag.
Avseende de båda skolornas läge och därmed attraktivitet så finns det en skillnad gällande
antal sökande per tjänst. Nolskolan ligger i direkt anslutning till pendlingsmöjligheter och
närhet till stationen. Himlaskolan ligger inte nära en pendel men har anslutande bussar med
närliggande hållplats. Nolskolan ligger centralt i orten med de möjligheter det ger till
närsamhällets utbud. Himlaskolan ligger mer naturskönt och har närhet till friluftsanläggning.

Nolskolan har haft en högre omsättning av lärare än vad Himlaskolan haft. Dock har inte
Nolskolan haft några problem att tillsätta dessa tjänster. Himlaskolan har inte de senaste åren
haft så hög personalomsättning. De tjänster som varit ute på annons har dock kunnat tillsättas.
När det gäller attraktivitet och rekryteringsförmåga så spelar självklart fler faktorer in. Det
handlar om tjänsternas innehåll, annonsering, skolornas inriktning samt Ale kommuns
attraktivitet i stort.
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Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

Utifrån det rekryteringsbehov som skolorna haft sedan januari 2018 och fram till dags dato så
har båda skolorna tillräckligt antal sökanden till de utlysta tjänsterna. Möjligen en viss
svårighet att rekrytera till lärartjänster med specifika ämneskombinationer. Detta är dock inte
unikt för de båda skolorna utan denna svårighet föreligger hos fler skolor. Nämnas kan
slöjdlärare och fritidspedagoger.

Antal sökande per tjänst
2018
2019
5
14
11
5

Nolskolan

2020

7
13
8
4
3
17
5
Himlaskolan
3
12
9
Figur 2 Sammanställning av antal ansökningar per utannonserad tjänst 2018-2020

12
15
10

2
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5 Social bärkraft
För att jämföra de två olika förslagen av skolplacering, Nol eller Alafors, gör en översiktlig
bedömning av socioekonomiska indikatorer för de olika orterna. Det görs för att bedöma om
något av områdena statistiskt kan anses vara segregerade eller ha olika förutsättningar.
Indikatorer som används är utbildningsnivå, bakgrund, inkomstnivåer, bostadsbestånd, andel
som har ekonomiskt bistånd samt tandhälsa.
När Nol och Alafors jämförs ses en marginellt socioekonomiskt starkare befolkning i Alafors.
Personer i Alafors har i snitt något högre medelinkomst, utbildningsnivån är marginellt högre
(89 % med gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Alafors mot 84 % i Nol) och det finns
en högre andel hushåll som faller inom de högre inkomstgrupper än i Nol. Nol har även högre
andel personer som har fått ekonomiskt bistånd, 3 % i Nol mot 0,9 % i Alafors.
Gällande bostadsbestånd och upplåtelseformer så finns det vissa skillnader mellan orterna. I
Alafors är det 64 % äganderätt, 6 % bostadsrätt och 30 % hyresrätt. I Nol är det istället 48 %
äganderätt, 12 % bostadsrätt och 39 % hyresrätt. Andel utrikesfödda är även högre i Nol
(23%) än i Alafors (13 %).
Tandhälsa är en viktig indikator för att följa en befolknings folkhälsa. Tandhälsa mäts oftast
genom kariesfrihet. När vi tittar på 6-åringars kariesfrihet var 67,6 % kariesfria (2016/2017) i
Nol. I Ahlafors är 86,2 % av 6-åringarna kariesfria. Andra hälsoindikatorer har uppmätts i
Lupp-undersökningen 2017, där elever bosatta i Nol och Alafors kan jämföras. Inga
signifikanta skillnader kan urskiljas mellan orterna.
Social viktning är ett verktyg för skola och förskola att fördela resurser till enheter utifrån
föräldrars bakgrund och utbildningsnivå. Ju högre social viktning, desto fler föräldrar med
lägre utbildningsnivå och högre andel föräldrar med utrikesbakgrund. Viktningen visar att det
skiljer sig mellan det två förskolorna i Nol, där förskolan i norra Nol har en högre viktning än
den förskola som är placerad i södra Nol. I Nolskolan ses ingen hög social viktning, vilket
indikerar att det är en större spridning på elever med olika bakgrund, än i jämförelse med
förskolorna. För bedömningen stärker det att placera en skola i Nol.
Vid en sammanslagning kan elever inom området föredra att söka sig till en skola i
närliggande ort. Elever från Alafors skulle eventuellt söka sig till Älvängen om skolan
placeras i Nol. Vid en placering i Alafors skulle vissa barn i Nol möjligen föredra att ta sig till
Nödinge. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och det vi ser idag kommer det inte leda till
några större skillnader i elevsammansättning. Det är mycket små skillnader som uppvisas
mellan orterna, sett till helheten. De studier som har gjorts kring åtgärder tittar oftast på
områden med större skillnader och inte på marginella skillnader och för stora slutsatser ska
inte dras vid endast små skillnader.
Lokaliseringsstrategier i syfte att motverka social segregation i skolan är exempelvis att
placera skolor vid centrala lägen i närheten av kollektivtrafik, att skolan placeras mellan
grannskap med olika social status, eller att undvika områden och grannskap som befaras
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väljas bort av många hushåll. Av de exempel som anges i Boverkets rapporter och annan
forskning (exempelvis Boverket, Skolans nya plats i staden, 2017) är det den första delen som
är relevant för den här bedömningen.
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6 Nulägesbeskrivning
6.1 Nol
I Nol finns Nolskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna går
därefter vidare till högstadiet på Da Vinciskolan. Nolskolan är uppdelad i fem permanenta
byggnader. 2016, 2017 och 2019 kompletterades Nolskolan med paviljonger med tillfälligt
bygglov 2021-05-21, 2021-05-23 och 2025-01-31, för att klara av att ta emot det antal elever
som nu går på skolan. Det finns 14 klassrum med 10 tillhörande grupprum. Teoretisk
kapacitet är 350 elever.
Ale kommun hyr Folkets hus lokaler som matsal för Nolskolan. Matsalen är uppdelad på plan
1 och plan 2. 210 elever kan äta vid samma tillfälle.
Avsaknad av hemkunskapssal medför att eleverna hänvisas till Kyrkbyskolan för
undervisning i detta ämne. Även idrottshallens storlek är otillräcklig för Nolskolans behov
och elever i årskurs 6 använder Ledethallen i Alafors för idrottsundervisning.
Språkundervisningen sker på Himlaskolan. Paviljongerna har gjort att barnens utemiljö har
minskat och det saknas yta för skolan att växa och för utemiljö.
6.1.1 Tillgänglighet
Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har därmed mycket god
tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors och 413 mot Ryd.
Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen.
6.1.2 Byggnadernas status
I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i april 2020 konstateras att det krävs
omfattande åtgärder av byggnaderna för att uppnå en sund inomhusmiljö i alla delar och för
att byggnaderna ska ges en utökad livslängd. Dessutom bedöms byggnad B (idrottshall och
slöjdsalar) och D (lektionssalar och vaktmästeri) sannolikt inte vara ekonomiskt försvarbart
att renovera.
6.1.3 Prognos Nolskolan
Prognosen bygger på Befolkningsprognos 2020-2031 Ale kommun.
År
Antal
elever
Kapacitet

2021
346

2022
352

2023
345

2024
356

2025
366

2026
377

2027
382

2028
388

2029
392

2030
396

2031
398

4

-2

5

-6

-16

-27

-32

-38

-42

-46

-48

Figur 3 Över/underkapacitet utifrån 350 elevplatser
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6.2 Alafors
I Alafors finns Himlaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Den
teoretiska kapaciteten uppskattas till 215 elevplatser. Ledethallen i Alafors används för
idrottsundervisning och under våren 2020 iordningställs även en lokal för undervisning i
hemkunskap.
6.2.1 Tillgänglighet
Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men
cirka 2 kilometer från pendel. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors,
413 Ryd och 414 Kollanda. Buss 403 har koppling till pendeltrafiken, i dagsläget är den dock
främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte de som pendlar in.
6.2.2 Byggnadernas status
I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i oktober 2019 konstateras att för att uppnå en
långsiktigt hållbar byggnad med rimlig livslängd och sunt inomhusklimat, krävs omfattande
åtgärder av fasader, tak, fönster och stora delar av golvytorna. Verksamhet Fastighet har
bedömt att Himlaskolan utifrån detta behöver avvecklas på sikt på grund av byggnadernas
fysiska status. I nuläget gör fastighet bedömningen efter externt genomförda utredningar att
skolan kan bedriva nuvarande verksamhet till och med 2023.
6.2.3 Prognos Himlaskolan
Prognosen bygger på Befolkningsprognos Ale kommun 2020-2031.
År
Antal
elever
Kapacitet

2021
196

2022
205

2023
209

2024
230

2025
250

2026
266

2027
281

2028
292

2029
304

2030
308

2031
308

19

10

6

-15

-35

-51

-66

-77

-89

-93

-93

Figur 4 Över/underkapacitet utifrån 215 elevplatser
6.3 Ahlafors fria skola
I Alafors finns Ahlafors fria skola, en friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9.
Ahlafors fria tar emot cirka 270 elever och elevantalet bedöms vara konstant över tid varför
de inte räknats med i prognoserna för Nolskolan och Himlaskolan.
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7 Detaljplaner
7.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194
Nolskolan årskurs 1-6 är belägen på fastighet Nol 2:188. Gällande detaljplan är Plan 321.
Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras
till högst 6,5 meter. Inom gällande detaljplaneområde ligger även Folkets Hus.
Årskurs F är belägen på fastighet Nol 2:194 och gällande detaljplan är Plan 326. Detaljplanen
fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras till högst 5,0
meter. Marken runtom befintlig byggnad är prickad och får inte bebyggas.
7.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93
Himlaskolan årskurs F-6 är belägen på fastighet Ledet 1:1 och del av Målje 1:93. Gällande
detaljplan är Plan 305. Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och
byggnad får uppföras till högst 9,0 meter.
7.3 Detaljplan Brandsbo 1:156
Föreslagen fastighet Brandsbo 1:156 ligger inom Norra Nols industriområde, även kallat
Tudor området och gällande detaljplan är Plan 312. Detaljplanen fastslår att området får
användas för industriändamål och byggnad får uppföras till högst 9,0 meter.
Ett detaljplanearbete pågår som syftar till att ändra delar av området till bostäder och allmänt
ändamål. En ny detaljplan skulle kunna antas hösten 2021 förutsatt att den inte överklagas.
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8 Markägoförhållanden/markföroreningar
8.1 Nolskolan
I Nol räcker inte kommunens nuvarande skolområde till för en ny skola av den storlek som
behövs. Kommunen äger Nol 2:188 där Nolskolan ligger, Nol 2:194 där förskoleklass
bedrivs, Nol 2:232 som är bebyggd med ett bostadshus samt gatumark som tillhör Nol 2:178.
För att skapa ett fullstort skolområde bedöms att fastigheterna Nol 2:228, Nol 2:299 och Nol
2:234 behöver förvärvas. De två förstnämnda äger Alebyggen, den tredje äger Ale
Folketshusförening.
I anslutning till skolområdet har under 2018-2019 en större marksanering gjorts för att ta hand
om blyföroreningar. Från den kunskap som kommit fram i det projektet vet vi att det finns
blyföroreningar inom Nol 2:194 (förskoleklassen) och Nol 2:299 (vårdcentralen) som är
byggda på ett gammalt fyllnadsområde. I den utredning som Relement Miljö Väst AB har
genomfört 2020-01-27 framgår bland annat att nu utförda och tidigare undersökningar visar
att det finns kraftigt blyförorenade fyllnadsmassor inom framförallt östra delen av
skolområdet.
8.2 Alafors
I Alafors äger kommunen befintligt skolområde som omfattar delar av fastigheterna Ledet 1:1
och Målje 1:93. Inga kända markföroreningar på området.
8.3 Norra Nol, Brandsbo
Fastigheten Brandsbo 1:156 ägs av Nol Företagscenter AB.
Detaljplaneområdet är idag till stor del industrimark och ängsmark. På industrifastigheten har
Tudor tidigare bedrivit batteritillverkning fram till 1999. Verksamheten har orsakat kraftiga
blyföroreningar i marken både på industrifastigheten och i närområdet. Genom åren har även
ett antal andra industriverksamheter funnits på fastigheten eller i närområdet.
I den utredning som COWI genomfört 2015 konstateras att stora delar av planområdet kräver
saneringsåtgärder. Dock är saneringsåtgärderna på Brandsbo 1:156 inte lika omfattande som i
övriga delar av planområdet förutom en grusad yta som innebär en något utökad sanering.
COWI föreslår vidare en etappindelning för sanering av detaljplaneområdet för att undvika
risken av föroreningsspridning på grund av damning om B-fabriken saneras i ett senare skede.
Det kan medföra återkontaminering av redan sanerade områden. Förslag är därför att Bfabriken som står på det kraftigast sanerade området rivs och hela det södra området saneras
som en inledning. Detta kan medföra att sanering av Brandsbo 1:156 först kan saneras i ett
senare skede.
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9 Studerade alternativ till ny grundskola F-6
Med utgångspunkt från bekräftad status på befintliga skolbyggnader i Nol och Alafors
rekommenderas att ersättningslokaler skapas för båda skolorna. Fyra olika alternativ till ny
grundskola F-6 i Nol eller Alafors har därför jämförts. Dessutom har ytterligare ett alternativ
med två nya skolor, en F-3 och en 4-6 skola studerats som ett alternativ.
Beräkningarna utgår från en skola för 700 elever utifrån att elevprognosen visar drygt 700
elever 2031. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2020-2031 har Kultur och Fritid tagit upp
behovet av en fullstor idrottshall när ny skola byggs i Nol eller Alafors, varför även detta
finns med i beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och
nyckeltal.
Underlaget har inte behandlat trafikmatning eller belastning. De nyckeltal som har använts är
en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en utemiljö beräknad med antingen
20 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale kommuns ”Ramprogram för förskolans
och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö 30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket
också bygger på Boverkets rekommendationer.
I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för
miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn.
9.1 Alternativ 1 Nol
Ny skola byggs befintlig på fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om 16 740 kvm.
Fastighetsbeteckning Nol 2:188, Nol 2:32, Nol 2:194.
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Skolbyggnad 2 plan
Skolbyggnad
2 plan
3500 kvm

Friyta 20
kvm/elev
14 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering/
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

22 500 kvm

-5 760 kvm

Skolbyggnad
2 plan
3 500 kvm

Friyta 30
kvm/elev
21 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

29 500 kvm

-12 760 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

21 300 kvm

-4 560 kvm

Skolbyggnad 3 plan
Skolbyggnad
3 plan
2 300 kvm

Friyta 20
kvm/elev
14 000 kvm

Skolbyggnad Friyta 30
Fullstor
Parkering
Total yta
3 plan
kvm/elev
idrottshall
Angöring
2 300 kvm
21 000 kvm
1 000 kvm
4 000 kvm
28 300 kvm
Figur 5 visar olika byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd

Differens
-11 560 kvm

Kommentar:

Befintlig skolfastighet räcker inte till för en ny skola för 700 elever.
Detaljplaneändring krävs för båda byggnadsalternativen.
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9.2 Alternativ 2 Nol
Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas
fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs
av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då 23 000 kvm. Under förutsättning att
kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola med en friyta om 20
kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten.

Skolbyggnad 2 plan
Skolbyggnad Friyta 20
2 plan
kvm/elev
3 500 kvm
14 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

22 500 kvm

+500 kvm

Friyta 30
kvm/elev
21 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

29 500 kvm

-6 500 kvm

Skolbyggnad 3 plan
Skolbyggnad Friyta 20
3 plan
kvm/elev
2 300 kvm
14 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

21 300 kvm

+1 700 kvm

Total yta

Differens

28 300 kvm

-5 300 kvm

Skolbyggnad
2 plan
3 500 kvm

Skolbyggnad Friyta 30
Fullstor
Parkering
3 plan
kvm/elev
idrottshall
Angöring
2 300 kvm
21 000 kvm
1 000 kvm
4 000 kvm
Figur 6 visar byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd
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Kommentar:

•
•

•
•
•

Fastigheten räcker inte till för en skola med en friyta om 30 kvm/elev.
En inlösen av ovanstående fastigheter (Vårdcentralen och Folkets Hus) kräver
ersättningslokaler. I dagsläget äger Ale kommun inga fastigheter i Nol som skulle kunna
ersätta dessa. En marknadsvärdering har utförts av Bryggan i februari 2020 där Folkets
Hus marknadsvärde bedöms till 8,5 Mkr. När det gäller förvärv av den mindre fastigheten,
ett hyreshus, uppskattas kostnaden till cirka 5 Mkr och den större, vårdcentralen, enbart
markförvärv till cirka 15 Mkr. Därtill kommer kostnader för ersättningslokaler för
vårdcentralen vilket är svårbedömt och kräver vidare utredning om det skulle bli aktuellt.
Detaljplaneändring krävs för detta alternativ.
Marksanering krävs. I den utredning som Relement genomfört bedöms merkostnad för
hantering av blyförorenade fyllnadsmassor vid byggnation av ny skola inom området till
28 Mkr.
Fastigheten medger en friyta om drygt 22 kvm/elev om byggnaden byggs i tre plan och
knappt 21 kvm/elev om den byggs i två plan.

9.2.1 Tidplan
Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att
detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt.
Aktivitet
Förstudie
Detaljplaneändring
Projektering
Sanering inkl. projektering
Rivning befintliga byggnader
Nyproduktion
Total tid

Tid
3 månader
26 månader
7 månader
24 månader
6 månader
30 månader
96 månader (8 år)
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9.3 Alternativ 3 Alafors
Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om 26 000
kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93.

Skolbyggnad 2 plan
Skolbyggnad
2 plan
3 500 kvm

Friyta 20
kvm/elev
14 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering/
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

22 500 kvm

+3 500 kvm

Skolbyggnad
2 plan
3 500 kvm

Friyta 30
kvm/elev
21 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

29 500 kvm

-3 500 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

21 300 kvm

+4 700 kvm

Skolbyggnad 3 plan
Skolbyggnad
3 plan
2 300 kvm

Friyta 20
kvm/elev
14 000 kvm

Skolbyggnad Friyta 30
Fullstor
Parkering
Total yta
3 plan
kvm/elev
idrottshall
Angöring
2 300 kvm
21 000 kvm
1 000 kvm
4 000 kvm
28 300 kvm
Figur 7 visar olika byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd

Differens
-2 300 kvm
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Kommentar:

•
•
•
•

Ingen detaljplaneändring krävs.
Alafors är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder behövs för att få en acceptabel ljudnivå.
Inga kända markföroreningar.
Fastigheten medger en friyta upp till 27 kvm/elev om byggnaden byggs i tre plan och 25
kvm/elev om den byggs i två plan.

9.3.1 Tidplan
Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola.
Aktivitet
Förstudie och projektering
Rivning befintliga byggnader
Nyproduktion
Total

Tid
10 månader
6 månader
30 månader
46 månader (ca 4 år)
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2020-09-08

9.4 Alternativ 4 Nol Brandsbo 1:156

Streckat område i rött visar fastigheten Brandsbo 1:156. I södra delen av fastigheten visas
del inom skyddsområde.
Skolbyggnad 2 plan
Skolbyggnad
2 plan
3 500 kvm

Friyta 20
kvm/elev
14 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering/
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

22 500 kvm

+3 930 kvm

Skolbyggnad
2 plan
3 500 kvm

Friyta 30
kvm/elev
21 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

29 500 kvm

-2 970 kvm
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Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

I norra Nol pågår ett detaljplaneändringsarbete, plan 312 som idag till största delen är avsedd
för industriändamål. Inom detaljplaneområdet ligger fastigheten Brandsbo 1:156. Som i söder
gränsar till Perstorps industri. Fastigheten är på 38 350 kvadratmeter varav 11 920
kvadratmeter ligger inom område för skyddsavstånd vilket är 100 meter Perstorps fastighet.
Närmast Perstorp är skyddsavstånd 30 meter som inte får bebyggas eller beträdas. Resterande
70 meter kan användas för till exempel parkering men inte för verksamhetsbyggnader. För
mark som kan bebyggas med skola återstår 26 430 kvm.

Skolbyggnad 3 plan
Skolbyggnad
3 plan
2 300 kvm

Friyta 20
kvm/elev
14 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

21 300 kvm

+5 130 kvm

Skolbyggnad Friyta 30
Fullstor
Parkering
Total yta
3 plan
kvm/elev
idrottshall
Angöring
2 300 kvm
21 000 kvm
1 000 kvm
4 000 kvm
28 300 kvm
Figur 8 visar olika byggnadsalternativ utifrån friyta och byggnadshöjd.

Differens
-1 870 kvm

Om parkering och angöringsyta kan anläggas inom den skyddszon som ligger i södra delen av
fastigheten ryms en skola med 30 kvadratmeters friyta per elev inom samtliga alternativ.
Kommentar:
• Detaljplaneändring krävs och nuvarande planarbete beräknas kunna fastslås hösten 2021.
• Fastigheten ägs av Nols företagscenter AB vilka idag inte säger sig vara intresserade av
att sälja fastigheten däremot är man positiv till ett markbyte med Ale kommun. Ett
uppskattat tomträttsvärde uppgår till cirka 50 Mkr.
• Marksanering krävs vilket uppskattas till cirka 10 Mkr.
• Visst skydd kan behövas inbyggt i fasad som vetter mot Perstorps fastighet med tanke på
risk för pölbrand vilket medför ökade kostnader.
• Fastigheten ligger mitt emellan Nol och Alafors centrala delar. Se tidigare beskrivning
gällande tillgänglighet för orterna.
9.4.1 Tidplan
Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår ifrån att inga
överklaganden inkommer gällande ny detaljplan. Om planen överklagas förlängs tidplanen
med upp till två år.
Aktivitet
Förstudie
Detaljplaneändring kvartal 2/3 2021
Projektering
Sanering inkl. projektering
Nyproduktion
Total tid

Tid
3 månader
17 månader
7 månader
24 månader
30 månader
81 månader (ca 7 år)
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9.5 Alternativ 5 två skolor F-3 och 4-6
Ett förslag som diskuterats är att bygga två mindre skolor, en F-3 i Nol och en 4-6 i Alafors,
vardera för 400 elever.
Beräkning av antal elevplatser har utgått från antal placerade elever HT-20 enligt skolvalet.
För att eliminera Ahlafors fria påverkan på behov av elevplatser har beräkningen utgått från
antal elever på skolorna höstterminen 2020 och antagit att förändringen av antal barn mellan
åren i befolkningsprognosen kommer att påverka antal barn på skolorna. Förändringen av
antal barn i förhållande till föregående år har lagts på innevarande år. År 2020 har placerade
barn enligt skolvalet använts.
Befolkningsprognos 2020-2031, från 2020-04-17, har använts. I skolområde Alafors ingår
även Starrkärr, Kilanda och Ryd.
Skola F-3
Nol
Alafors m fl
Antal elever

Skola 4-6
Nol
Alafors m fl
Antal elever

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
198 189 197 199 206 217 219 220 220 225 227 230
107 114 124 136 154 166 176 182 184 189 191 192
305 303 321 335 360 383 395 402 404 414 418 422
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
161 157 155 156 150 159 158 162 168 167 169 168
83
82
81
73
76
84
90
99 108 115 117 116
244 239 236 229 226 243 248 261 276 282 286 284

Skolbyggnad
2 plan
2 000 kvm

Friyta 20
kvm/elev
8 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering/
Angöring
3 500 kvm

Total yta

Differens

14 500 kvm

+2 240 kvm

Skolbyggnad
2 plan
2 000 kvm

Friyta 30
kvm/elev
12 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
3 500 kvm

Total yta

Differens

18 500 kvm

-1 760 kvm

Skolbyggnad 3 plan på befintlig skoltomt
Skolbyggnad
3 plan
1 400 kvm

Friyta 20
kvm/elev
8 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

14 400 kvm

+2 340 kvm

Skolbyggnad
3 plan
1 400 kvm

Friyta 30
kvm/elev
12 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

18 400 kvm

-1 660 kvm
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Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

Skolbyggnad 2 plan på befintlig skoltomt

Skolbyggnad 2 plan på befintlig skoltomt inklusive inlösen av intilliggande enligt alternativ 2
Skolbyggnad
2 plan
2 000 kvm

Friyta 20
kvm/elev
8 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

15 000 kvm

+8 000 kvm

Skolbyggnad
2 plan
2 000 kvm

Friyta 30
kvm/elev
12 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

19 000 kvm

+4 000 kvm

Skolbyggnad 3 plan på befintlig skoltomt inklusive inlösen av intilliggande enligt alternativ 2
Skolbyggnad
3 plan
1 400 kvm

Friyta 20
kvm/elev
8 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

14 400 kvm

+8 600 kvm

Skolbyggnad Friyta 30
Fullstor
Parkering
3 plan
kvm/elev
idrottshall
Angöring
1 400 kvm
12 000 kvm
1 000 kvm
4 000 kvm
Figur 9 visar olika alternativ utifrån friyta och byggnadshöjd

Total yta

Differens

18 400 kvm

+4 600 kvm

Kommentar:

•
•
•
•
•

En F-3 skola på nuvarande skoltomt för 400 elever medger inte en friyta om 30 kvm/elev.
Med en inlösen av intilliggande fastigheter enligt alternativ 2 medger en friyta om 30
kvm/elev i såväl 2 plan som 3 plan. Detta alternativ kräver dock en detaljplaneändring
vilket förlänger tidplanen.
Marksanering krävs.
Skoltomten i Alafors rymmer samtliga alternativ vilket redovisats i alternativ 3.
Samordnings- och samnyttjandevinster går till viss del förlorade och man delar upp skolan
i två delar på två olika orter.

9.5.1 Tidplan
Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att
detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt.
Aktivitet

Tid

Förstudie
Detaljplaneändring
Projektering
Sanering inkl. projektering
Rivning befintliga byggnader
Nyproduktion
Total tid

3 månader
26 månader
7 månader
24 månader
6 månader
30 månader
96 månader (8 år)
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9.5.2 Alternativ befolkningsprognos Nol Norra
Utifrån antagandet att Tudorområdet bebyggs med bostäder har en alternativ
befolkningsprognos för Nol tagits fram. Alternativen är gjorda från smärtgräns om 500
bostäder, därefter 700 bostäder och maximalt om 1 000 bostäder. Bostäderna beräknas vara
färdigbostäder från 2024 till 2030. Dessa alternativa prognoser har en högre osäkerhetsgrad
än prognos 2020, då det fortfarande är tidigt i processen.

Kommentar:

•
•
•
•

Om Tudorområdet bebyggs med upp till 1 000 bostäder kommer inte en F-6 skola för 700
elever att räcka till 2031.
Såväl Brandsbo 1:156 som Himlaskolans fastighet medger en utbyggnad upp till 900
elever men då på bekostnad av friyta.
Brandsbo 1:156 medger en friyta för 900 elever om 27 kvm/elev förutsatt att parkering
och angöring kan läggas inom område för skyddsavstånd.
Himlaskolans fastighet medger en friyta för 900 elever om 20 kvm/elev. Fastigheten
angränsar dock till större grönområde som kan nyttjas.
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Skolbyggnad 3 plan Brandsbo 1:156 , 900 elever
Skolbyggnad Friyta 20
Fullstor
Parkering
3 plan
kvm/elev
idrottshall
Angöring
3 000 kvm
18 000 kvm
1 000 kvm
(4 000 kvm)
Skolbyggnad
3 plan
3 000 kvm

Friyta 30
kvm/elev
27 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
(4 000 kvm)

Skolbyggnad 3 plan Alafors, Himlaskolan, 900 elever
Skolbyggnad Friyta 20
Fullstor
Parkering
3 plan
kvm/elev
idrottshall
Angöring
3 000 kvm
18 000 kvm
1 000 kvm
4 000 kvm
Skolbyggnad
3 plan
3 000 kvm

Friyta 30
kvm/elev
27 000 kvm

Fullstor
idrottshall
1 000 kvm

Parkering
Angöring
4 000 kvm

Total yta

Differens

26 000 kvm

+4 430 kvm

Total yta

Differens

31 000 kvm

-5 570 kvm

Total yta

Differens

26 000 kvm

+/0 kvm

Total yta

Differens

35 000 kvm

-9 000 kvm
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11 Evakueringar
I dokumentet ”Grundskola i Nol/Alafors - Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola”
finns mer detaljerad information, nedan följer endast utdrag gällande bedömningar för
respektive alternativ.
11.1 Ny skola i Nol
Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som
ogenomförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande
fastigheter kan underlätta uppförande av moduler något men bedöms ändå som svårt på grund
av Nolskolans höga elevantal. Samtliga risker behöver utredas i en förstudie.
Extern evakuering till Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. Att upprusta
Himlaskolans lokaler kan vara ett attraktivt alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En
fördjupad analys och bedömning bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när
behovsanalys är uppdaterad och beslut om lokalisering är taget.
Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i
Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors.
11:2 Ny skola i Alafors
Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta Himlaskolans lokaler kan vara ett
attraktivt alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En fördjupad analys och bedömning
bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när behovsanalys är uppdaterad och
beslut om lokalisering är taget.
Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad i dag bedöms inte kunna
inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan.
11.3 Ny skola i Brandsbo 1:156
En ny skola i Brandsbo skulle inte kräva någon större evakuering av elever då de kan gå kvar
i befintliga skolor till dess ny skola står klar. Däremot behöver Himlaskolans lokaler
upprustas för att kunna vara i bruk längre än till 2023.
Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i
Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors.
11.4 Två skolor, F-3 och 4-6
Utifrån vad som tidigare beskrivits vad gäller ny skola i Nol så kommer Nolskolans elever
behöva evakueras till Alafors under cirka fem år innan en ny skola kan stå klar i Nol.
Dessutom behöver Himlaskolan renoveras för att kunna vara i bruk längre än till 2023 samt
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byggas till då skolan idag har en teoretisk kapacitet om 215 elever. Alternativt byggs en helt
ny skola i Alafors initialt men även i detta scenario kommer tillfälliga paviljonger att behövas
för att kunna ta emot alla elever från Nol.
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12 Kostnader ny grundskola
12.1 Investeringskostnader
Uppskattade investeringskostnader grundas i förskolorna Lövängen och Nolbäcken med Ale
kommuns förutsättningar gällande giftfri förskola, passivhus och miljöbyggnad silver.
En skola är dock lite mer komplex med specialsalar, hemvister och annat nyttjande varav
kvadratmeterpriset ökats med 2000 kronor per kvadratmeter vilket resulterar i 46 000 kronor
per kvadratmeter. Detta är exklusive eventuella kostnader för hantering av detaljplan,
eventuell marksanering och markförvärv.
I kostnaden ingår huvudbyggnad, angöring, utemiljö, teknikrum, komplementbyggnader,
renhållning och eventuell inhägnad av skolområde.
Kostnaden för en fullstor idrottshall är beräknad enligt riktlinjer.
Nybyggnad skola 700 elever
Nybyggnad skola 700 elever

322 000 000

Nybyggnad fullstor idrottshall

46 000 000

Total

368 000 000

Nybyggnad skola 400 elever
Nybyggnad en skola 400 elever

184 000 000

Nybyggnad fullstor idrottshall

46 000 000

Total

230 000 000

Kostnad renovering Himlaskolan
Drift och underhåll har uppskattat kostnaderna för åtgärder som behöver utföras för att kunna
ha verksamhet i Himlaskolan under 4 år (t o m 2024) respektive 8-10 år (t o m 2030).
Åtgärderna ska möjliggöra att skolan kan användas under den tid det tar att färdigställa en ny
skola.
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Enligt NOBABs utredning 2019-09-10 bedöms nödvändiga åtgärder, med tanke att
byggnaden skall behållas i ca 3 år (2022):
Igensättning friskluftsventiler krypgrund.
Montage frånluftsfläkt krypgrund.
Tömma rum som redan har stängts av och plugga dörr.
Plugga ventilation i avstängda delar, montera frånluftsfläkt.
Laga fönster provisoriskt i träslöjd.
De flesta av dessa åtgärder är slutförda eller påbörjade. Hittills har åtgärderna kostat cirka
700 000 kronor och Drift och underhålls uppskattning att ungefär samma summa tillkommer
för att verksamhet ska kunna bedrivas till och med 2024.

55 000 000 – 68 000 000

Kostnader för att ha skolan i drift 8-10 år

12.2 Driftkostnader
Driftkostnader beskrivs i form av internhyror (avser enbart produktionskostnader).
Adm. Underhåll
Fastighetsskötsel
Försäkring
245 kr/kvm
Ny skola 700
elever
7000 kvm

Tomtskötsel
57 kr/kvm

Kapitalkostnad

TOTALT
Avrundat belopp

1 715 000

399 000

13 407 819

15 522 000

Ny idrottshall
1000 kvm

245 000

57 000

1 915 403

2 217 000

Ny skola 400
elever
4000 kvm

980 000

228 000

7 661 611

8 870 000

Ny idrottshall
1000 kvm

245 000

57 000

1 915 403

2 217 000

Till internhyran tillkommer kostnader för media det vill säga el, värme, VA och sophantering.
Till detta finns ingen schablon utan en jämförelse kan göras med Himlaskolan där
mediakostnaden är 78 kronor per kvadratmeter.
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12.3 Sammanställning
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13 Sektor service bedömning av placering ny grundskola
13.1 Alternativ 2 ny grundskola i Nol
Fördelar:
• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation
• Närhet till samhällsservice
• Finns fler barn i Nol (dock lägre elevtalsutveckling enligt befolkningsprognos)
Nackdelar:
• Fastighetens yta gör att det inte är möjligt att skapa en friyta som motsvarar
rekommendationerna och det finns ej närliggande grönområden som kan kompensera den
mindre ytan.
• Då ersättningsbehovet är en skola för 700 elever tillsammans med en fullstor idrottshall,
som tillsammans tar mer yta än möjligt i anspråk, finns inte utrymme för expansion. Om
större behov av elevplatser utöver de 700 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på
annan plats.
• Inköp av andra fastigheter.
• Ersättningslokaler för inköpta fastigheter.
• Sanering av mark.
• Detaljplaneändring.
• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk.
• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors.
• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering
av elever under byggnation.
13:2 Alternativ 3 ny grundskola Alafors
Fördelar:
• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola.
• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet.
• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk.
• Lägre totalkostnad än Nol
• Enklare evakueringslösning under byggnation.
• Möjlighet att expandera vid framtida behov.
Nackdelar:
• Buller från E45.
• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronanskolan i Älvängen).
• Begränsad samhällsservice.
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13.3 Alternativ 4 ny grundskola Brandsbo 1:153
Fördelar:
• Stor tomt väl lämpad för byggnation av skola
• Enklare evakueringslösning under byggnation
• Möjlighet att expandera vid framtida behov
• Lokaliserad mitt emellan Nol och Alafors centrala delar
Nackdelar:
• Detaljplaneändring
• Ale kommun äger inte marken
• Sanering av mark
• Tidsaspekten, cirka 7-9 år innan ny skola kan tas i bruk
• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinlösen, sanering av mark, renovering av
Himlaskolan, tillfälliga paviljonger samt kostnader för visst skydd i fasad mot Perstorps
fastighet.
13.4 Alternativ 5 två skolor, F-3 och 4-6
Fördelar:
• Båda orterna får behålla en skola
Nackdelar:
• Inköp av andra fastigheter.
• Ersättningslokaler för inköpta fastigheter.
• Sanering av mark.
• Detaljplaneändring.
• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk.
• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors.
• Högre totalkostnad
• Samordnings- och samlokaliseringsvinster går förlorade
13.5 Rekommendation
Utifrån underlag i rapporten tillsammans med ovanstående sammanställning av de olika alternativens
för- och nackdelar rekommenderar verksamhet fastighet Servicenämnden att förorda alternativ 3, ny
skola i Alafors.
Då möjligheten att bedriva skolverksamhet i Himlaskolan är bedömd till utgången av 2023, möjligen
något år längre, rekommenderas samtidigt en skyndsam beslutsprocess så att en förstudie av beslutad
placering kan påbörjas omgående därefter.

Helena Bokvist
Lokalstrateg

Tony Jönsson
Fastighetschef
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2020.436
Datum: 2022-02-02
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Omorganisering mellan kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva 21, 22, 31 och 39-41 §§ samt
tillhörande rubriker ur kommunstyrelsens reglemente, med ikraftträdande 2022-04-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementesförändringar i enlighet
med beslutsunderlag Förslag till reglementesändringar daterad 2022-01-26, med
ikraftträdande 2022-04-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att föra över 5 087 tkr från kommunstyrelsens
budgetram 2022 till samhällsbyggnadsnämnden.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har haft ett centralt ansvar i strategiska frågor rörande infrastruktur, klimat
och miljö samt kollektivtrafik medan beslut och utförande främst hanterats av
samhällsbyggnadsnämnden. I övriga nämnder hanteras huvudprocesserna både strategiskt,
taktiskt och operativt under samma nämnd.
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på reglementesförändringar mellan kommunstyrelsen
och samhällsbyggnadsnämnden avseende ansvar för mark- och bostadspolitik, trafikpolitik
och infrastrukturfrågor, övergripande klimat- och miljöfrågor, enskilda vägar, kollektivtrafik,
receptfria läkemedel och ansvar enligt plan- och bygglagen avseende översiktlig planering.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut SBN § 11 daterat 2022-01-19 yttrat sig över
förslagen. I yttrandet övervägdes även att ansvaret för ansökan om expropriation ska ligga hos
samhällsbyggnadsnämnden.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-02
Förslag till reglementesändringar 2022-01-26
Översikt av förändringar av reglemente för kommunstyrelsen 2022-01-26
Översikt av förändringar av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 11, 2022-01-19
Yttrande från sektor samhällsbyggnad
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunjurist
För kännedom:

Kommunchef
Sektorchef sektor samhällsbyggnad
Ekonomichef
Avdelningschef strategi och utveckling
Ärendet
Kommunstyrelsen har haft ett centralt ansvar i strategiska frågor rörande infrastruktur, klimat
och miljö samt kollektivtrafik medan beslut och utförande främst hanterats av
samhällsbyggnadsnämnden. I övriga nämnder hanteras huvudprocesserna både strategiskt,
taktiskt och operativt under samma nämnd.
Förslaget om förändrade ansvarsområden innebär att 21, 22, 31 och 39-41 §§ samt tillhörande
rubriker upphävs ur kommunstyrelsens reglemente. Det föreslås ett tillägg i 30 § och en
ändring av 47 §.
Nuvarande 21 § berör kommunstyrelsens ansvar enligt plan- och bygglagen avseende
översiktlig planering samt kommunens yttrande över förslag till översiktsplaner, detaljplaner
och områdesbestämmelser i annan kommun. Sektor kommunstyrelsen bedömer att
ovanstående har tillhörighet hos samhällsbyggnadsnämndens område. Ärenden som ska
beslutas av kommunfullmäktige kommer dock ändå beredas av kommunstyrelsen som sista
instans i beredningsprocessen i enlighet med kommunallagen.
Nuvarande 22 § avser kommunstyrelsens ansvar för övergripande planering.
Samhällsbyggnadsnämnden är byggnadsnämnd och trafiknämnd i Ale kommun och ansvarar
för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Vidare är
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samhällsbyggnadsnämnden miljö- och hälsoskyddsnämnd i Ale kommun och fullgör de
uppgifter som ankommer på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och de uppgifter som enligt miljöbalken ankommer på kommunal
nämnd. Sektor kommunstyrelsen bedömer att även den övergripande planeringen för
ansvarsområdena bör ligga hos samhällsbyggnadsnämnden. Ärenden som ska beslutas av
kommunfullmäktige kommer beredas av kommunstyrelsen som en sista instans i
beredningsprocessen i enlighet med kommunallagen. Ansvaret för övergripande
energiplanering föreslås ligga kvar på kommunstyrelsen men har flyttats från 22 § till 30 § där
ansvaret för främjandet av energihushållningen är reglerat.
Nuvarande 31 § avser bidrag till enskilda vägar i enlighet med bidragsregler fastställda av
kommunfullmäktige. Sektor kommunstyrelsen bedömer att även ansvaret för stöd till enskilda
vägar bör ligga hos samhällsbyggnadsnämnden.
Nuvarande 39-41 §§ i kommunstyrelsens reglemente reglerar läkemedelstillsyn och
kollektivtrafik. Läkemedelsförsäljning utanför apotek sker främst i samband med
livsmedelsförsäljning och tillsynen kan effektivt hanteras i en och samma myndighet.
Strategiska infrastrukturfrågor rörande bland annat vägar, kollektivtrafik och transporter av
gods är tätt sammanlänkat med byggande av lokala vägar, säkra övergångar och planering av
nya bostadsområden. Informationsglappet i samarbetet med bland annat Västra
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen som lätt
uppstår när frågorna hanteras i olika organisationer behöver minskas och strategiska frågor
bör hållas samman med beslut och utförande.
Efter övervägande från samhällsbyggnadsnämnden föreslås ändringen i 47 §. Genom punkt 4
i nyss nämnda paragraf delegerar fullmäktige rätten att fatta beslut i ärendegruppen "ansökan
om expropriation" till kommunstyrelsen. Nuvarande punkten 4 i nyss i 47 § föreslås tas bort
från kommunstyrelsens reglemente med motiveringen att om det blir aktuellt med
expropriation har det föregåtts av en detaljplanering vars syfte helt stämmer överens med
Översiktsplanen och därmed fattas av samhällsbyggnadsnämden eller så är det en plan som
fullmäktige beslutar över. Om det senare fallet är aktuellt där frågan om expropriation är en
förutsättning för planens genomförande kommer fullmäktige per automatik fatta beslutet.
Sammanfattningsvis innebär ovanstående föreslag förändring av formuleringarna i 12, 19, 22
och 33 §§ i samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Fortsättningsvis föreslås det nya
paragrafer i form av 19 a, 20 a, 22 a, 23 a och 23 b.
Ekonomisk bedömning
Effektiva och ändamålsenliga processer och arbetsformer minskar kvalitetsbrister och bör ge
synergieffekter som över tid gynnar arbetet internt och skapar tydlighet och tillgänglighet för
invånare, övriga myndigheter samt övriga aktörer inom och utom kommunen. Som en
konsekvens av förändringarna i reglementena där ansvarsområden flyttas från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden så följer en rad kostnader med inkluderat tre
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årsarbetare. På helårsbasis utgör summan 6 783 tkr men då förändringen föreslås gälla från 1
april 2022 så blir den ekonomiska regleringen för 9 månader 5 087 tkr.
De medel som flyttas, beloppen inom parentes avser 9 månader 2022, är:





Översiktsplansarbetet 1 535 tkr (1 151 tkr)
Övergripande miljö och klimatarbete 823 tkr (617 tkr)
Kollektivtrafik 3 470 tkr (2 603 tkr)
Trafikstrategisk arbete 955 tkr (716 tkr)

Invånarperspektiv
En effektiv och ändamålsenlig organisering av ansvar, arbetsuppgifter och processer
möjliggör en relevant servicenivå och tydligt ansvar för beslutsfattande. Kommunen som
myndighet har ansvar för att uppfattas som tillgänglig, transparent och begriplig för
intressenter som invånare, besökare och näringsliv. Ett omtag kring
samhällsbyggnadsprocessen har som syfte att skapa tydlighet kring ansvar och
arbetsprocesser och bör därför vara en viktigt pusselbit inför översyn av ansvarsfördelningen
mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Förändringar av nämndernas reglementen innebär att nämnderna kan behöva se över sina
delegeringsordningar samt dokumenthanteringsplaner/informationshanteringsplaner.
Remissyttrande
Kommunstyrelsen beslutade KS § 257 den 2021-12-07 att översända förslag till
reglementesförändringar varav samhällsbyggnadsnämnden inkom med remissvar enligt
beslut SBN § 11 daterat 2022-01-19.
Behandlad enligt MBL
Behandlad enligt MBL 2022-02-01.
Beslutets genomförande
Revideringarna i nämndernas reglementen kommer publiceras i författningssamlingen.
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Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen har haft ett centralt ansvar i strategiska frågor. I övriga nämnder hanteras
huvudprocesserna både strategiskt, taktiskt och operativt under samma nämnd. Det är inte
alltid möjligt att hantera alla frågor inom en nämnd men i de fall det är möjlighet stöttar
helhetsansvaret möjligheten för nämnden att resurs- och kompetenssätta, prioritera och
genomföra uppdraget till invånare.
Förvaltningen bedömer att kommunstyrelsen bör föreslå komunfullmäktige att anta föreslagna
reglementesförändringar mellan kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens budget.
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Förslag till reglementesändringar daterad 2022-01-26

Reglemente för kommunstyrelsen
Energi
30 §

Kommunstyrelsen har hand om kommunens övergripande energiplanering.
Kommunstyrelsen ansvarar för främjandet av energihushållning i Ale kommun.

47 §

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i följande
ärendegrupper.
1.
Upptagande av lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som
kommunfullmäktige har fastställt.
2.
Omsättning av lån enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.
3.
Överenskommelse beträffande återbetalning av infriade borgensåtaganden vid frivillig
försäljning av fastighet med statliga lån, innebärande reducering av belopp som ska
återbetalas.
4.
Utlösande av option i avtal godkänt av kommunfullmäktige, även om beslutanderätten
i sakfrågan annars hade åvilat kommunfullmäktige.
5.
Utlösande av förköpsklausul i avtal godkänt av kommunfullmäktige, även om
beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat kommunfullmäktige.
6.
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om yttrandet inte är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
7.
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige och som är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen, om remisstiden inte medger att yttrandet
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

Förslag till reglementesändringar daterad 2022-01-26

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Plan- och byggnadsväsende
12 §

Samhällsbyggnadsnämnden är byggnadsnämnd i Ale kommun och ansvarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt
1. plan- och bygglagen (2010:900),
2. fastighetsbildningslagen (1970:988),
3. anläggningslagen (1973:1149),
4. ledningsrättslagen (1973:1144) och
5. lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
ankommer på kommun eller den nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har hand om kommunens övergripande mark- och bostadspolitik,
varvid nämnden ska tillse att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för skyltning framgår även av 19 §.
Miljö
19 §

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i kommunen för följande verksamheter.
1.
Miljö- och hälsoskydd
2.
Strandskydd
3.
Renhållning
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt
1.
miljöbalken och
2.
lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
Samhällsbyggnadsnämnden är miljö- och hälsoskyddsnämnd i Ale kommun och fullgör de
uppgifter som ankommer på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och de uppgifter som enligt miljöbalken ankommer på kommunal
nämnd.
Har ansvaret för tillstånd, dispenser eller tillsyn inom miljöbalkens område överförts till
kommunen från länsstyrelsen eller annan statlig myndighet, fullgör
samhällsbyggnadsnämnden dessa uppgifter.

19 a §

Samhällsbyggnadsnämnden har hand om övergripande klimat- och miljöfrågor.

Förslag till reglementesändringar daterad 2022-01-26

Receptfria läkemedel
20 a §

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel ankommer på kommun.
Trafik
22 §

Samhällsbyggnadsnämnden är trafiknämnd i Ale kommun. Nämnden har hand om
övergripande trafikpolitik och infrastrukturfrågor varvid nämnden ska verka för god
trafikförsörjning.
Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommun enligt
1.
lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
2.
trafikförordningen (1998:1276) och andra trafikförfattningar,
3.
lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning och
4.
lagen (1982:129) om flyttning av vissa fordon i vissa fall.
Enskilda vägar
22 a §

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stöd till enskilda vägar i enlighet med bidragsregler
fastställda av fullmäktige.
Kollektivtrafik
23 a §

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

23 b §

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

33 §
Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden rätten att fatta beslut i följande
ärendegrupper.
1. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser som inte
är av principiell beskaffenhet eller större vikt och som överensstämmer med kommunens
översiktsplan och eventuella fördjupade översiktsplaner.
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2. Köp, försäljning, byte och överenskommelse om fastighetsreglering av fast egendom till
ett belopp motsvarande maximalt 250 prisbasbelopp i varje enskilt ärende och inom ramen
för av kommunfullmäktige beviljade investeringsanslag.
3. Inköp vid offentlig auktion av fast egendom, när samhällsbyggnadsnämnden finner det
behövligt för att tillvarata kommunens intressen, även om nämnden överskrider ramen för
beviljade investeringsanslag för inköp av fast egendom.
4. Lösen av arrende på kommunal fastighet och inköp av arrendators byggnad därpå inom
ramen för av kommunfullmäktige beviljade investeringsanslag.
5. Ansökan om inlösen enligt plan- och bygglagen.
6. Förlängning och upphörande av avtalad tid för byggnadsskyldighets fullgörande enligt
exploateringsavtal eller annat avtal godkänt av kommunfullmäktige.
7. Godkännande av avtalsparts överlåtelse av exploateringsavtal eller annat avtal godkänt av
kommunfullmäktige.
8. Utbyte av säkerhet angiven i exploateringsavtal.
9. Ansökan om expropriation.
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Antaget av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 157
Diarienummer KS.2019.200 och SBN.2019.238
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Ändrat av kommunfullmäktige den 7 september 2020, § 148
Diarienummer KS.2020.307
Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2020

Ändrat av kommunfullmäktige den 13 september 2021, § 194
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Ändringen träder i kraft den 16 september 2021
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Diarienummer
Ändringen träder i kraft den september
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Reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
Inledande bestämmelser
Förhållande till andra författningar
1§
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
Inskränkningar i nämndens verksamhetsområde
2§
Av 6 kap 7 § kommunallagen framgår att en nämnd inte får bestämma om
rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder
kommunen som part. Av samma bestämmelse framgår att en nämnd inte heller
får utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet
som nämnden själv bedriver.
Av reglemente för jävsnämnden framgår att jävsnämndens verksamhetsområde
består av de ärenden eller den tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden eller
annan nämnd är förhindrad att fullgöra.
3§
Även om samhällsbyggnadsnämnden i ärenden inom sitt verksamhetsområde
har att fullgöra de uppgifter som enligt en författning ankommer på kommun,
innebär det inte att nämnden har rätt att fatta beslut i ärendet, om det av
kommunallagen följer att kommunfullmäktige är beslutsfattare.
Ärenden av det slag som anges i första stycket är bland annat följande ärenden.
1.
Bildande, ändring och upphävande av skydds- och
verksamhetsområden samt reservat.
2.
Antagande, ändring och upphävande av generella föreskrifter.
3.
Antagande, ändring och upphävande av taxor.
Definitioner
4§
Med begreppet allmän stadga avses i detta reglemente allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun.
Med begreppet förvaltningsansvar avses i detta reglemente kommunens
ägaransvar.
tog bort: 2021-09-13, § 194
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Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen eller som lagen
kompletterar.
Med begreppet miljöbalken avses i detta reglemente inte endast balken utan
även de lagar, förordningar och andra författningar som kompletterar balken.
Med begreppet nämnd avses i detta reglemente kommunstyrelsen och
kommunens övriga nämnder och styrelser.

Nämndens sammansättning
5§
Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, om
inte kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för
den mandatperiod valet avser.

Verksamhetsområde
Fast egendom
6§
Samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningsansvaret för kommunens fasta
egendom. Detta gäller dock inte om kommunfullmäktige har beslutat annat i
fråga om viss egendom.
Av reglemente för kultur- och fritidsnämnden (4 §) och reglemente för
servicenämnden (4 §) framgår att dessa nämnder har förvaltningsansvaret för
viss kommunal fast egendom.
7§
Av allmän stadga (14 §) framgår att nämnder som har förvaltningsansvar får
överenskomma om att förvaltningsansvaret för viss egendom ska överföras
eller klargöras (internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar).
8§
Samhällsbyggnadsnämnden får till utomstående upplåta nyttjanderätt till
kommunens fasta egendom som nämnden har förvaltningsansvaret för.
9§
Av allmän stadga (15 §) framgår att samhällsbyggnadsnämnden har rätt att
överenskomma med annan nämnd att den andra nämnden disponerar viss
egendom och villkoren härför (internöverenskommelse avseende hyra).
10 §
Även om annan nämnd har förvaltningsansvaret för viss fast egendom,
1. ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för den administrativa
förvaltningen av kommunens fastigheter,
2. företräder samhällsbyggnadsnämnden kommunen som fastighetsägare,
tog bort: 2021-09-13, § 194
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3.
4.

5.

6.

ansvarar samhällsbyggnadsnämnden som fastighetsägare för att bevaka
kommunens rättigheter och uppfylla kommunens skyldigheter,
bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen vid
lantmäteriförrättningar, planläggning och bygglovsärenden, vilka
kommunen är sakägare i,
bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen i
gemensamhetsanläggningar och andra samfälligheter i vilka kommunal
fastighet är delägare, samt
bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen avseende
servitut, ledningsrätter och nyttjanderätter angående kommunal
fastighet.

11 §
I samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ingår att inom gällande budgetramar
handlägga ärenden om förvärv av den fasta egendom som behövs för
kommunens verksamhet. I nämndens uppgifter ingår vidare att handlägga
ärenden om överlåtelse av den fasta egendom som inte längre behövs.
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta att mottaga gåva av fast egendom.
Nämnden är beredningsorgan i övriga ärenden om förvärv och överlåtelse av
fast egendom, om inte kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten i
sådana ärenden.
Plan- och byggnadsväsende
12 §
Samhällsbyggnadsnämnden är byggnadsnämnd i Ale kommun och ansvarar för
kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt
1. plan- och bygglagen (2010:900),
2. fastighetsbildningslagen (1970:988),
3. anläggningslagen (1973:1149),
4. ledningsrättslagen (1973:1144) och
5. lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
ankommer på kommun eller den nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har hand om kommunens övergripande mark- och
bostadspolitik, varvid nämnden ska tillse att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas.
Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lag
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för skyltning framgår även av 19 §.

tog bort: Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar dock inte för
de uppgifter som enligt reglemente för kommunstyrelsen (21
§) ankommer på styrelsen.¶

Exploatering
13 §
tog bort: 2021-09-13, § 194
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet.
Nämnden har därvid att tillse att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls.
14 §
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom kommunen allmänt främja
exploateringsverksamhet som är förenlig med kommunens mål i stort.
När flera kommunala myndigheter är berörda av en exploatering ska
samhällsbyggnadsnämnden samordna de kommunala intressena och tillse att
övriga kommunala myndigheter ges möjlighet att bevaka sina intressen.
15 §
Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lag
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
16 §
Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt
6 kap 39 § plan- och bygglagen (2010:900) om riktlinjer för exploateringsavtal.
17 §
Samhällsbyggnadsnämnden får med utomstående ingå nyttjanderättsavtal
avseende icke kommunägda fastigheter, dock med den begränsningen att
avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige om avtalstiden är längre än tio
år. Begränsningen gäller både avtal varigenom kommunen erhåller
nyttjanderätt och avtal om andrahandsupplåtelse.
Kulturmiljö
18 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt kulturmiljölagen (1988:950).
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kultur- och fritidsnämnden för kännedom
skicka över kopior på handlingar som initierar ärenden enligt kulturmiljölagen
hos samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller dock inte om kultur- och
fritidsnämnden har meddelat att kopior på handlingar i vissa ärendetyper inte
önskas eller om samhällsbyggnadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden
skickar över handlingarna för yttrande.
Miljö
19 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i kommunen för följande verksamheter.
1.
Miljö- och hälsoskydd
2.
Strandskydd
3.
Renhållning
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt
1.
miljöbalken och
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2.

lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa.

Samhällsbyggnadsnämnden är miljö- och hälsoskyddsnämnd i Ale kommun
och fullgör de uppgifter som ankommer på den kommunala nämnd som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och de uppgifter som enligt
miljöbalken ankommer på kommunal nämnd.
Har ansvaret för tillstånd, dispenser eller tillsyn inom miljöbalkens område
överförts till kommunen från länsstyrelsen eller annan statlig myndighet,
fullgör samhällsbyggnadsnämnden dessa uppgifter.

19 a §
Samhällsbyggnadsnämnden har hand om övergripande klimat- och miljöfrågor.

Livsmedel
20 §

tog bort: Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar dock inte
för de uppgifter som enligt reglemente för
kommunstyrelsen (22 §) ankommer på styrelsen.¶

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt livsmedelslagen
(2006:804) ankommer på kommun.
Receptfria läkemedel
20 a §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel ankommer på kommun.
Tobak och liknande produkter
21 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör tillsyn som ankommer på kommun enligt
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende rökfria miljöer
angivna i 6 kap samma lag. Nämnden ansvarar för att i samband med sådan
tillsyn fullgöra de uppgifter och utöva de befogenheter som tillkommer
kommunen.
Kommunens övriga uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter fullgörs av socialnämnden enligt reglemente för socialnämnden (12
§).
Trafik
22 §
Samhällsbyggnadsnämnden är trafiknämnd i Ale kommun. Nämnden har hand
om övergripande trafikpolitik och infrastrukturfrågor varvid nämnden ska
verka för god trafikförsörjning.
Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommun enligt
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1.
2.
3.
4.

lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
trafikförordningen (1998:1276) och andra trafikförfattningar,
lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning och
lagen (1982:129) om flyttning av vissa fordon i vissa fall.

Enskilda vägar
22 a §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stöd till enskilda vägar i enlighet med
bidragsregler fastställda av fullmäktige.
23 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens trafiksäkerhetsarbete.
Kollektivtrafik
23 a §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom
kommunen.
I fråga om ansvaret för kollektivtrafik som är överlåtet på regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, ska samhällsbyggnadsnämnden särskilt
verka för en utveckling av kollektivtrafiken.

23 b §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har
övergått på den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.
Uppgifter enligt ordningslagen
24 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt ordningslagen (1993:1617).

tog bort: 2021-09-13, § 194
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Kartor och mätning
25 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens kart- och mätverksamhet.
Vatten och avlopp
26 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Ale kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster ankommer på kommun.
Gator, parker och vägar m m
27 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för gator, parker och annan allmän
platsmark som kommunen är huvudman för.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de badplatser som i lokala
ordningsföreskrifter i Ale kommun (3 §) jämställs med offentlig plats,
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunal väghållningsmyndighet.
28 §
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning.
Natur
29 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens övergripande naturvårdsoch skogsvårdsarbete.
(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

30 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07)
(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige 2021-09-13, §)

31 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2021-09-13).

tog bort: 2021-09-13, § 194
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Namn och adresser m m
32 §
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och beslutar om
1.
namn på gator, torg, parker, broar och andra allmänna platser samt
namn på andra vägar och gång- och cykelvägar, samt
2.
namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor,
äldreboenden och idrottsplatser, efter initiativ från verksamhetsansvarig
nämnd, varvid namn bara bör fastställas på sådana byggnader och
anläggningar som bedöms ha oförändrad verksamhet under överskådlig
tid.
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun
enligt
1.
förordningen (2000:308) om fastighetsregister och
2.
lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Delegering från fullmäktige
33 §
Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden rätten att fatta
beslut i följande ärendegrupper.
1. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller större
vikt och som överensstämmer med kommunens översiktsplan och
eventuella fördjupade översiktsplaner.

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Hängande: 0,63 cm

2. Köp, försäljning, byte och överenskommelse om fastighetsreglering av fast
egendom till ett belopp motsvarande maximalt 250 prisbasbelopp i varje
enskilt ärende och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade
investeringsanslag.
3. Inköp vid offentlig auktion av fast egendom, när
samhällsbyggnadsnämnden finner det behövligt för att tillvarata
kommunens intressen, även om nämnden överskrider ramen för beviljade
investeringsanslag för inköp av fast egendom.
4. Lösen av arrende på kommunal fastighet och inköp av arrendators byggnad
därpå inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade investeringsanslag.
5. Ansökan om inlösen enligt plan- och bygglagen.
6. Förlängning och upphörande av avtalad tid för byggnadsskyldighets
fullgörande enligt exploateringsavtal eller annat avtal godkänt av
kommunfullmäktige.
7. Godkännande av avtalsparts överlåtelse av exploateringsavtal eller annat
avtal godkänt av kommunfullmäktige.
8. Utbyte av säkerhet angiven i exploateringsavtal.
9. Ansökan om expropriering.

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Hängande: 0,63 cm
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34 §
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som nämnden har fattat avseende detaljplaner,
områdesbestämmelser och inköp vid offentlig auktion som inte ryms inom av
fullmäktige beviljade investeringsanslag.
Har samhällsbyggnadsnämnden genom inköp vid offentlig auktion överskridit
sina investeringsanslag för inköp av fast egendom, ska nämnden i samband
med rapporten av inköpet informera fullmäktige om överskridandet och vid
behov föreslå fullmäktige hur överskridandet ska finansieras.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med
nämndens verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga
delegationsbeslut som nämnden har fattat under uppföljningsperioden. Den
översiktliga redovisningen ska innehålla uppgift om vilka fastigheter nämnden
har förvärvat eller överlåtit med stöd av delegationerna jämte köpeskilling,
men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller resultatet av
delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som nämnden har fattat.

tog bort: 2021-09-13, § 194
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Reglemente för kommunstyrelsen
Inledande bestämmelser
1§
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i
kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.
2§
Med begreppet allmän stadga avses i detta reglemente allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun.
Med begreppet förvaltningsansvar avses i detta reglemente kommunens
ägaransvar.
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen.
2a§
(Upphävd av kommunfullmäktige 2021-05-17, § 155)

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

Ledningsfunktion
4§
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan.
Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och
samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över
verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund
vilka kommunen är medlem i.
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt
1.
leda utvecklingen av den kommunala demokratin och
medborgarinflytandet,
2.
leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
tog bort: 2021-09-13, § 194
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3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

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,
tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret
utvecklas,
ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens
nämnder och bolag,
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,
leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella
samarbeten,
samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte
ankommer på annan nämnd,
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande
årsredovisningen till revisorerna senast 2 veckor innan
kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till
kommunfullmäktige i ärendet, samt
ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till
delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen
sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i
ärendet.

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

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

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

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

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

tog bort: 2021-09-13, § 194
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17 §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

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

Upphandling
19 §
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning.
Avrop på avtal görs dock av den myndighet som behöver varan eller tjänsten.
20 §
Kommunstyrelsen får besluta att delta i upphandlingar som genomförs av andra
upphandlande myndigheter.
Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar som omfattar även andra än
kommunens egna myndigheter.

Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (datum och § )

tog bort: Plan- och byggnadsväsende

21 §
Upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

22 §
Upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

Digitalisering
22 a §
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och samordnande digital
verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet.
Av reglemente för servicenämnden (13 a §) framgår att servicenämnden
ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet i övrigt.

tog bort: Kommunstyrelsen fullgör kommunens
uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende
översiktlig planering och kommunens yttrande över
förslag till översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser i annan kommun.
tog bort: Övergripande planering
tog bort: Kommunstyrelsen har hand om¶
kommunens övergripande mark- och bostadspolitik,
varvid styrelsen ska tillse att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas,¶
kommunens övergripande energiplanering,¶
övergripande trafikpolitik och infrastrukturfrågor, varvid
styrelsen ska verka för en god trafikförsörjning, samt¶
övergripande klimat- och miljöfrågor.¶
Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges beslut
enligt lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.…

(Rubrik upphävd av kommunfullmäktige 2020-09-07, § 148)

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

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

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

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

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

Näringsverksamhet
28 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åtgärder för att främja näringslivet
i kommunen.
Expropriation
29 §
Kommunstyrelsen ansvarar för expropriationsärenden i kommunen.
Energi
30 §
Kommunstyrelsen har hand om kommunens övergripande energiplanering.
Kommunstyrelsen ansvarar för främjandet av energihushållning i Ale kommun.

Upphävd av fullmäktige (datum och §)

tog bort: Enskilda vägar

31 §
Upphävd av fullmäktige (datum och §)

Statistik

tog bort: Kommunstyrelsen får inom ramen för av
fullmäktige beviljade anslag för nämnden, fördela bidrag
till enskilda vägar i enlighet med bidragsregler
fastställda av fullmäktige.

32 §
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens framställning av statistik.
Statistikframställningen utgör en särskild verksamhet, självständig i
förhållande till kommunstyrelsens övriga verksamheter. Vid bedömningar
enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen anses statistikframställningen
därmed utgöra en egen verksamhetsgren inom kommunstyrelsen.
Krisledning, beredskap och säkerhet
33 §
Upphävd av kommunfullmäktige 2020-04-06 § 83

34 §
Av allmän stadga (26 och 27 §§) framgår att varje kommunal myndighet
ansvarar för planering och förberedelse av myndighetens säkerhets- och
krisberedskapsarbete.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens övriga uppgifter enligt lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
35 §
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt
1.
förfogandelag (1978:262),
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2.
3.
4.

hemvärnsförordning (1997:146),
lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och
lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m m under höjd
beredskap.

36 §
Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsprövning och placering i
säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) för kommunens
samtliga myndigheter.
Av allmän stadga (28 §) framgår nämnds ansvar för verksamhet som omfattas
av säkerhetsskyddslagen.
37 §
Kommunstyrelsen samordnar kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete.
Brottsförebyggande arbete
38 §
Kommunstyrelsen samordnar insatser för kommunens brottsförebyggande
arbete.
Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

tog bort: Kollektivtrafik

39 §
Upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

40 §
Upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

41 §
Upphävd av kommunfullmäktige (datum och §)

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

Begravning
41 a §

tog bort: Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som
enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel ankommer på kommun.

Kommunstyrelsen ansvarar för att avge yttrande enligt 50 §
begravningsförordningen (1990:1147) avseende personer som är lämpliga för
uppdrag som begravningsombud.
Av reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (14 §) framgår att
nämnden fullgör kommunens övriga uppgifter enligt
begravningslagstiftningen.
Kommunalförbund
41 b §
Har kommunen till ett kommunalförbund lämnat över skötseln av kommunala
angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är kommunalförbundet
på grund av lag förhindrad att fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar
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kommunstyrelsen för denna uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat
annat. Ankommer det på fullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen
bereda ärendet.
41 c §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2021-05-17, § 155)

41 d §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2021-05-17, § 155)

41 e §
(Upphävd av kommunfullmäktige 2021-05-17, § 155)

Övriga verksamheter
42 §
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om
arkivmyndighetens uppgifter finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale
kommun.
43 §
Kommunstyrelsen ansvarar för
1.
kommunens centrala informationsverksamhet,
2.
ärenden angående tillstånd för utomstående att använda kommunens
heraldiska vapen,
3.
kommunens anslagstavla,
4.
kommunens författningssamling,
5.
kommunalt partistöd, samt
6.
kvarvarande bostadslånefrågor enligt äldre författningar.
44 §
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt
1.
kameraövervakningslag (2013:416),
2.
bostadsförvaltningslag (1977:792) och
3.
lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier.
45 §
Kommunstyrelsen utser ett dataskyddsombud gemensamt för samtliga
kommunens myndigheter. Det gemensamma dataskyddsombudets uppgifter
omfattar dock inte en myndighet som utser ett eget dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska fullgöra de uppgifter som ankommer på ombud enligt
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska författningar
som kompletterar förordningen.
46 §
Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i
övrigt som inte har uppdragits till annan nämnd.
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Delegering från fullmäktige
47 §
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i
följande ärendegrupper.
1.
Upptagande av lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som
kommunfullmäktige har fastställt.
2.
Omsättning av lån enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.
3.
Överenskommelse beträffande återbetalning av infriade
borgensåtaganden vid frivillig försäljning av fastighet med statliga lån,
innebärande reducering av belopp som ska återbetalas.
4.
Utlösande av option i avtal godkänt av kommunfullmäktige, även om
beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat kommunfullmäktige.
5.
Utlösande av förköpsklausul i avtal godkänt av kommunfullmäktige,
även om beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat
kommunfullmäktige.
6.
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om yttrandet inte
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
7.
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige och som är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, om remisstiden
inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med
fullmäktige.

tog bort: <#>Ansökan om expropriation.¶

48 §
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige snarast redovisa
delegationsbeslut som styrelsen har fattat avseende ansökan om expropriation,
utlösande av option och utlösande av förköpsklausul.
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige i samband med styrelsens
verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga delegationsbeslut som
styrelsen har fattat under uppföljningsperioden. Den översiktliga redovisningen
ska innehålla uppgift om vilka yttranden styrelsen har avgivit med stöd av
delegationerna, men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller
resultatet av delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som styrelsen har fattat.

Kommunstyrelsens arbetsformer
Allmänna bestämmelser
49 §
Utöver vad allmän stadga anger för nämndernas arbetsformer, gäller för
kommunstyrelsen 50 och 51 §§.
Insynsplats
50 §
tog bort: 2021-09-13, § 194
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Varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt till
en insynsplats i styrelsen. Insynsplatsen innebär närvarorätt vid
kommunstyrelsens sammanträden. Platsen är utan yttranderätt och är inte
arvoderad.
Kommunfullmäktige väljer en fullmäktigeledamot att besätta insynsplatsen i
kommunstyrelsen.
Ordföranden
51 §
Det åligger kommunstyrelsens ordförande
1.
att närmast under styrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och
förvaltning samt kommunala företag,
2.
att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten
och att ta initiativ i dessa frågor, samt
3.
att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.

tog bort: 2021-09-13, § 194
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-01-19

SBN § 11

Dnr SBN.2021.360

Omorganisering mellan kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden - KS.2020.436
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta remissvaret.
Sammanfattning
Under våren 2021 remitterades förslag rörande ansvar för strategisk trafikpolitik,
infrastruktur, övergripande klimat- och miljöfrågor med mera från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
Under maj 2021 påbörjade samhällsbyggnadsnämnden arbetet med översyn av
hela samhällsbyggnadsprocessen. Under arbetet blev det tydligt att det krävs ett
omtag kring ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen för att hantera en effektiv organisering, varav kommunstyrelsen
beslutade att avsluta ärendet i avvaktan på framtagande av
samhällsbyggnadsprocessen.
Nu har sektor kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på förändringar i
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens reglementen som
samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig om.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-07
Yttrande omorganisering mellan kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden, 2021-12-21
Förslag till ändringar i kommunstyrelsens respektive samhällsbyggnadsnämndens
reglemente, 2021-12-09
Reglemente för kommunstyrelsen, 2021-12-09
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 2021-12-09
Beslutet skickas till
För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

YTTRANDE
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Sektor Samhällsbyggnad
Diarienummer: SBN.2021.360
Datum: 2021-12-21

Yttrande Omorganisering mellan kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden - KS.2020.436
Allmänt
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att föreslagna förändringar i uppdrag mellan
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden där samhällsbyggnadsnämnden får över
helhetsansvaret för en rad frågor är bra och gynnar både kommunens som organisation och de
som är avnämnare av tjänsterna såsom till exempel kommuninvånare och näringsidkare i
kommunen.
De strategiska frågor som avses rör infrastruktur, klimat, exklusive kommunens övergripande
energiplanering som ligger kvar på kommunstyrelsen, och miljö samt kollektivtrafik.
Förvaltningen gör bedömningen att ambitionsnivån initialt kommer att kunna vara på den nivå
som kommunstyrelsen idag utfört uppgifterna men målet är att få till synergieffekter vilket på
sikt kommer att både öka effektiviteten och minska kvalitetsbristerna.
Under §47 punkt 4 i kommunstyrelsens kvarstående reglemente stipuleras att det är
kommunstyrelsen som ansöker om expropriation. Man kan överväga om även det ska flyttas till
Samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att om det blir aktuellt med expropriation har
det föregåtts av en detaljplanering vars syfte helt stämmer överens med Översiktsplanen och
därmed fattas av samhällsbyggnadsnämden eller så är det en plan som fullmäktige beslutar
över. Om det senare fallet är aktuellt där frågan om expropriation är en förutsättning för planens
genomförande kommer fullmäktige per automatik fatta beslutet.
Processer
Sektor Samhällbyggnad gör samma bedömning som sektor kommunstyrelsen att en effektiv och
ändamålsenlig organisering av ansvar, arbetsuppgifter och processer möjliggör en relevant
servicenivå och tydligt ansvar för beslutsfattande. Kommunen som myndighet har ansvar för att
uppfattas som tillgänglig, transparent och begriplig för intressenter som invånare, besökare och
näringsliv.
Ekonomi
Då detta ska uppfattas som ett nollsummespel för kommunen och de aktuella nämnderna så
behöver avsatta budgetmedel inom kommunstyrelsen flytta med över till
samhällsbyggnadsnämden för de verksamheter och ansvarsområden som flyttas över från
Ale kommun
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Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. Det avser tre årsarbetare samt övriga idag
budgeterade kostnader inom ramen för översiktsplanearbetet.
I övrigt görs samma bedömning som kommunstyrelsen att effektiva och ändamålsenliga
processer och arbetsformer minskar kvalitetsbrister och bör ge synergieffekter som över tid
gynnar arbetet internt och skapar tydlighet och tillgänglighet för invånare, övriga myndigheter
samt övriga aktörer inom och utom kommunen.
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PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-01-24

DB § 5

Dnr KS.2022.60

Revidering av Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige
Beslut
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 1 § i
Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige ska ha nedanstående lydelse med
ikraftträdande 2022-03-01:
1§
Fullmäktige består av 49 ledamöter med ersättare. Antalet ersättare ska utgöra
hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige, om inte annat
följer av vallagens bestämmelser om hur ersättare utses.
Sammanfattning
Fullmäktige ska före utgången av februari månad under valåret fatta beslut om
antalet ersättare i kommunfullmäktige. Därefter ska Länsstyrelsen underrättas
om beslutet.
Av 5 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) framgår det att kommunfullmäktige
ska bestämma hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel,
dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige.
Beslutet kan fattas av fullmäktige genom en bestämmelse i arbetsordningen
eller genom särskilt beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-20
Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige, Dnr KS.2019.287
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunjurist
Författningssamlingen/styrdokument
Länsstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2022.60
Datum: 2022-01-20
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 1 § i Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige ska ha nedanstående lydelse med ikraftträdande 2022-03-01:
1§
Fullmäktige består av 49 ledamöter med ersättare. Antalet ersättare ska utgöra hälften av det
antal platser som varje parti får i fullmäktige, om inte annat följer av vallagens bestämmelser
om hur ersättare utses.

Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Fullmäktige ska före utgången av februari månad under valåret fatta beslut om antalet
ersättare i kommunfullmäktige. Därefter ska Länsstyrelsen underrättas om beslutet.
Av 5 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) framgår det att kommunfullmäktige ska bestämma
hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det
antal platser som varje parti får i fullmäktige.
Beslutet kan fattas av fullmäktige genom en bestämmelse i arbetsordningen eller genom
särskilt beslut.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-20
Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige, Dnr KS.2019.287
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunjurist
För kännedom:

Ärendet
För ledamöter i kommunfullmäktige ska det finnas ersättare. Av 5 kap. 8 § KL framgår det att
kommunfullmäktige ska bestämma hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss
andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska
fattas före utgången av februari månad valåret. Beslutet kan fattas av fullmäktige genom en
bestämmelse i arbetsordningen eller genom särskilt beslut. Länsstyrelsen ska underrättas om
beslutet. I vallagen (2005:823) framgår hur ersättare utses. Av 14 kap. 17 § vallagen framgår
det att för ett parti med en eller två ledamöter i kommunfullmäktige alltid kommer att utses
två ersättare.
Beaktande av ovanstående behöver kommunfullmäktige besluta om antalet ersättare innan
utgången av februari år 2022 och därefter underrätta Länsstyrelsen om beslutet. Därmed
föreslås det att 1 § i Arbetsordning för kommunfullmäktige ska ha följande lydelse:
"Fullmäktige består av 49 ledamöter med ersättare. Antalet ersättare ska utgöra hälften av det
antal platser som varje parti får i fullmäktige, om inte annat följer av vallagens bestämmelser
om hur ersättare utses."
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.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
För ledamöter i kommunfullmäktige ska det finnas ersättare. Av 5 kap. 8 § Kommunallagen
framgår det att kommunfullmäktige ska bestämma hur många ersättarna ska vara. Antalet ska
utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige.
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
I vallagen (2005:823) framgår hur ersättare utses. Av 14 kap. 17 § vallagen framgår det att det
för ett parti med en eller två ledamöter i kommunfullmäktige alltid kommer att utses två
ersättare.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Arbetsordningen uppdateras och publiceras i författningssamlingen. Länsstyrelsen underrättas
om beslutet.
Förvaltningens bedömning
Av 5 kap. 8 § KL framgår det att kommunfullmäktige ska bestämma hur många ersättarna ska
vara och att antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje
parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Förvaltningen bedömmer att beslutet kan fattas av fullmäktige genom en bestämmelse i
arbetsordningen. Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktige bör besluta om att 1 §
i Arbetsordning för kommunfullmäktige ska ha följande lydelse:
"Fullmäktige består av 49 ledamöter med ersättare. Antalet ersättare ska utgöra hälften av det
antal platser som varje parti får i fullmäktige, om inte annat följer av vallagens bestämmelser
om hur ersättare utses. "
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Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2021-11-15 § 225
Kommunstyrelsen
2022-01-01
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
KS.2019.287

Ansvarig handläggare

Kommunjurist, Kommunstyrelsen
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Arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen
eller annan lag och författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.

Fullmäktige
Antalet ledamöter
5 kap. 5-8 §§ KL
1§
Fullmäktige består av 49 ledamöter och 31 ersättare.
Presidium
5 kap. 11 § KL
2§
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet väljer fullmäktige
bland sina ledamöter en ordförande, en förste och en andre vice
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde före utgången av
december månad.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3§
När presidiet behandlar ärende om att lämna förslag till fullmäktiges
beslut avseende revisorernas budget enligt 25 § eller i ansvarsfråga
enligt 26 §, ska protokoll föras. Presidiet avgör om protokoll ska föras
vid presidiets övriga möten.
Protokoll från möte med presidiet justeras av samtliga beslutande vid
mötet.
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4§
Presidiet bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer.
Ålderspresident
5§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.
6§
Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår som
ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige, så snart det kan ske
välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som
har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Hinder för ordföranden och vice ordföranden
7§
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar ordförandens
samtliga funktioner när ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag.
Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är
förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, ankommer det på
ålderspresidenten att vara ordförande.
Upphörande av uppdraget
8§
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar
upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige,
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag
under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och
innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid
att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan
ges in till kansliet.
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Hinder för tjänstgöring, inkallande av ersättare och deltagande i
sammanträde
9§
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är hindrad att
delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla
detta till sin gruppledare eller på sätt som denne anger. Det ankommer
på gruppledaren att tillse att den ersättare som står i tur att tjänstgöra
underrättas.
Har någon gruppledare inte anmälts till kommunfullmäktige, gäller det
som har sagts om gruppledare i första stycket i stället fullmäktiges
sekreterare eller annan anställd på kansliet.
Gruppledare får vid behov anlita fullmäktiges sekreterare att under viss
tid ta emot anmälningar och underrätta ersättare enligt första stycket.
Under ett pågående sammanträde ska en ledamot anmäla till
ordföranden eller sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
Anländer en ledamot till fullmäktiges sammanträde efter det att upprop
har förrättats, ska ledamoten anmäla sin ankomst till ordföranden eller
sekreteraren.
10 §
5 kap. 17 § KL
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar
ordföranden eller sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och
står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter
sin tjänstgöring.
11 §
5 kap. 16 § KL
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ordföranden avgör i samråd med gruppledarna om fullmäktige ska
sammanträda med en majoritet eller fler av ledamöterna närvarande på distans.
Enskild ledamot får vid undantagsfall delta på distans. Ordföranden
tillsammans med 1:e vice ordförande avgör senast 2 dagar innan sammanträdet
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om närvaro för enskild ledamot får ske på distans. Utgångspunkten är att en
ersättare kallas in vid hinder för tjänstgöring enligt 9-10 §§.
12 §
Det som sagts om ledamot i 9, 10 och 11 §§ gäller också för ersättare.
13 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det
föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.

Fullmäktiges sammanträden
Tid för sammanträdena
5 kap. 12 § KL
14 §
Fullmäktige håller nio ordinarie sammanträden om året. Senast vid
decembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och tid för
kommande års sammanträden.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första
sammanträdet med nyvalda fullmäktige efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
Extra sammanträde
5 kap. 12 § KL
15 §
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer i
samråd med vice ordförandena.
Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlade.
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Ändringar i sammanträdesordningen
16 §
Föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller ändra
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om
beslutet ska snarast anslås på kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
5 kap. 13 § KL
17 §
Fullmäktige sammanträder i Alafors Medborgarhus eller i annan
lämplig lokal i kommunen.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde.
Tillkännagivande av sammanträde
5 kap. 13-15 §§ KL
18 §
Tillkännagivande av sammanträde med fullmäktige, med uppgift om tid
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas,
utfärdas av ordföranden.
Tillkännagivandet ska anslås på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Tillkännagivandet ska inom samma tid
på ett lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare.
Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att tillkännagivande i
den ordning som föreskrivs ovan inte hinns med, ska tillkännagivandet
med uppgift om ärendet anslås senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen och på ett lämpligt sätt också lämnas till varje
ledamot och ersättare i fullmäktige så tidigt, att den kan tänkas nå dem
inom samma tid.
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
19 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före klockan
22.00, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var
sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på
vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något
tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
Allmänhetens frågestund
20 §
Allmänhetens frågestund ska genomföras som första ärendepunkt vid
varje sammanträde. Frågestunden omfattar ärendepunkterna vid dagen
sammanträde och besvaras av kommunstyrelsens ordförande och/eller
av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Frågestunden är begränsad till 20 min.
Frågeställaren ska vara kommuninvånare.
En fråga kan vara muntlig eller skriftlig. Frågor och svar ska vara
kortfattade.
Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. Om två eller flera
personer ställer samma fråga så får frågorna besvaras samtidigt.
Frågan ska läsas upp i samband med frågestunden av frågeställaren
eller någon i fullmäktiges presidium.
Om fler frågor ställs än vad som hinner besvaras under en
frågestund får kvarvarande frågor, efter beslut av fullmäktiges
ordförande, besvaras vid nästkommande
fullmäktigesammanträde.
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Kommunallagens bestämmelser om ordning vid sammanträdet gäller
även vid allmänhetens frågestund.
Om frågeställaren har behov av tolk, måste frågeställaren meddela detta
till kansliet.
Ärendehandlingar
21 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till
beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör
tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett
ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Beredning av ärendena
22 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

23 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp
i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Beredningsplikten
5 kap. 26-28 §§
24 §
Alla ärenden som fullmäktige avgör måste först beredas, antingen av en
fullmäktigeberedning eller av en nämnd vars verksamhetsområden
berörs av ärendet. Om ärendet endast har beretts av en
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fullmäktigeberedning måste den eller de nämnder vars
verksamhetsområden berörs av ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig.
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig. Kommunstyrelsen
ska lägga fram förslag till beslut om inte en annan nämnd eller en
fullmäktigeberedning gjort det. Ett ärende som är brådskande får
avgöras utan beredning om samtliga närvarande ledamöter är ense om
detta.
Beredningstvånget ovan gäller inte för val eller avsägelse från ett
uppdrag som förtroendevald.

25 §
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
Beredning av ansvarsprövning
5 kap. 24 § KL
26 §
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om
ansvarsprövning och anmärkning.
Beredningen omfattar att
- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet
inte tillstyrks,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov
förslag till beslutsmotivering,
- lämna förslag till fullmäktiges beslut, om en av revisorerna riktad
anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag
till motivering, samt
- lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag
till motivering.
Fullmäktige ska välja personliga ersättare till ledamöterna i presidiet.
Ersättarna ska träda in om det behövs för att bereda ärenden om
ansvarsprövning mot en nämnd eller beredning där någon i presidiet
ingår.
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Upprop
27 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör
ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser det behövs.
Protokolljusterare
28 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet
från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 27 § väljer fullmäktige två
ledamöter, att tillsammans med ordföranden, justera protokollet från
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid
röstsammanräkningar.
Fullmäktiges överläggningar
29 §
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
30 §
4 kap. 2 § KL, 5 kap. 39-41 §§ KL
Fullmäktiges presidium får bestämma att också andra än ledamöter ska
ha rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten.
31 §
5 kap. 32, 40 och 49 §§ KL.
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen
förvaltning.

11 (19)

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges
behandling av revisionsberättelsen.
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas
får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den
verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i
överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den
egna nämnden behandlas.
32 §
Ordföranden och de vice ordförandena i en nämnd, revisorerna samt de
anställda i kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid
fullmäktiges sammanträden, om fullmäktiges presidium begär det och
om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag.

33 §
Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den
utsträckning det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i
nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda
hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Det
samma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
34 §
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som
förekommer vid sammanträdena.
Talarordning och ordning vid sammanträden
35 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt
till två korta inlägg på högst två minuter för en replik, med anledning
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av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som
har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt inlägg skulle avlägsna sig från ämnet eller blanda in
något som inte hör dit, får ordföranden med klubbslag fästa talarens
uppmärksamhet därpå. Om talaren inte, efter tillsägelse av ordföranden,
rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta
en talare under anförandet.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig
efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.
Beslutsordning
36 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden får vägra proposition, om ordföranden anser att ett
framställt förslag eller yrkande strider mot gällande lag eller allmän
författning eller denna arbetsordning. Om fullmäktige bifaller yrkande
att propositionen ska ställas, får ordföranden dock inte vidare vägra
proposition.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige
beslutar att medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
5 kap. 25 § KL
37 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
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Omröstning
38 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två
ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.

39 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska
väljas, samt
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motion
40 §
En motion ska vara skriftlig av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kansliet.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
ett sammanträde.
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Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Företagens initiativrätt
41 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka
ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
fullmäktige får ta ställning till.
Interpellation
5 kap. 59-63 §§ KL
42 §
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige framställa interpellation,
gäller utöver vad som stadgas i 5 kap 59-63 § § kommunallagen följande:
1. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot.
2. Den bör ges in till kansliet senast arbetsdagen före det sammanträde då den
avses att framställas.
3. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
4. Interpellation som lämnas in fjorton (14) dagar före ett sammanträde bör
besvaras på detsamma.
5. Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt.
6. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde
bör framgå av tillkännagivandet. Den ledamot som har ställt interpellationen
bör få del av svaret vardagen före den sammanträdesdag, då svaret ska
lämnas.
7. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10
kap 2-6 § § kommunallagen får den ordförande, till vilken interpellationen
ställts, överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse
att besvara interpellationen.
8. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då
svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som
ledamot också vid det tillfället.
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Fråga
5 kap. 64 § KL
43 §
Vill ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige framställa fråga, gäller
utöver vad som stadgas i 5 kap 64 § kommunallagen följande:
1. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
2. Den bör ges in till kansliet senast arbetsdagen före sammanträdesdagen då
den avses att framställas.
3. Vad som sägs i 42 § om interpellation gäller i tillämpliga delar också på
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
4. En fråga som lämnas in sju (7) dagar innan ett fullmäktigesammanträde bör
besvaras på sammanträdet.
Remiss av ärende
44 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av
sådana ärenden.
Reservation
4 kap. 27 § KL
45 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Justering av protokoll
46 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
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Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av överläggningarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Expediering
47 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela
protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.

Fullmäktigeberedningar
Valberedning
48 §
Efter det att val av fullmäktige har ägt rum, väljer kommunfullmäktige en
valberedning med mandattiden från fullmäktiges sammanträde då valet
förrättas till och med det sammanträde då val av valberedning förrättas nästa
gång.
Val av valberedning förrättas på det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige. Fullmäktige bestämmer före valet antalet ledamöter och ersättare i
beredningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

49 §
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla, med undantag av val till fullmäktiges presidium, valberedning och
fyllnadsval som inte avser val av ordförande eller vice ordförande.
Fullmäktige får dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning, även
om första stycket anger att valberedningen ska lägga fram förslag i valärendet.
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Valberedningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
Beredningen ska vid behov lägga fram förslag till beslut om antalet ledamöter
och ersättare i ett organ.
Valberedningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de
upplysningar och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Demokratiberedning
50 §
Efter det att val av fullmäktige har ägt rum, väljer fullmäktige för den löpande
mandatperioden en demokratiberedning.
Val av demokratiberedning förrättas senast på det sammanträde vid vilket
fullmäktige väljer nämnder. Fullmäktige bestämmer före valet antalet
ledamöter och ersättare i beredningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

51 §
Demokratiberedningen har till uppgift att bereda fullmäktigeärenden avseende
politisk organisation, arvoden, pensioner eller andra förmåner till
förtroendevalda.
Demokratiberedningen får från kommunens nämnder och anställda begära in
de upplysningar och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Demokratiberedningen ska i ärende avge de yttranden som övriga kommunala
organ kan begära.
Gemensamma bestämmelser för fasta beredningar
52 §
Val- och demokratiberedningarna ska tillämpa vad som i kommunallagen är
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet
och protokoll
Ersättare får närvara vid beredningarnas sammanträden endast om ersättaren
tjänstgör i stället för ledamot som är förhindrad att tjänstgöra.
Beredningarna bestämmer i övrigt själva sina arbetsformer.
Beredningarna har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande
administrativ service.
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Tillfälliga beredningar
53 §
Fullmäktige kan tillsätta tillfälliga beredningar för särskilda uppdrag. Av beslut
om tillsättande av tillfällig beredning ska framgå direktiv, syfte,
frågeställningar, avgränsningar, bemanning, tidplan och budget för uppdraget.
I den tillfälliga beredningen kan fem till nio ledamöter ingå.
Beredningen har tillgång till en sekreterare och kan vid behov kalla in
sakkunniga tjänstemän.
54 §
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en
tillfällig beredning samt mandattiden för denna. Fullmäktige utser bland
ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
55 §
Beredningens ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot, senast fem
kalenderdagar före sammanträdesdagen om inte ledamöterna enas om annat.
Kallelsen bör åtföljas av en dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas
kallelsen.

Gruppledare
56 §
Ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige under
samma partibeteckning bör till fullmäktige vid fullmäktiges första
sammanträde anmäla en gruppledare hämtad ur gruppens ledamöter och
ersättare.
Gruppledares kommunala uppdrag gäller intill dess att partigruppen till
fullmäktige anmäler en ny gruppledare, dock längst till fullmäktiges mandattids
slut.
Anmäld gruppledare har följande kommunala uppgifter.
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Utgöra länk mellan kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Utgöra länk mellan kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Utgöra länk mellan kommunförvaltningen och kommunfullmäktiges
partigrupp.
Delta i möten med ordförande- och gruppledargruppen.
Samordna partiets ledamöters verksamhet i olika nämnder för att underlätta det
kommunala arbetet.
Fullgöra de uppgifter som åvilar gruppledare enligt 9 §.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS-SOU.2020.547
Datum: 2022-01-27
Kommunstyrelsen

Interna kontrollplaner 2022 för alla nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanställningen
av nämndernas internkontrollplaner 2022.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Alla nämnder har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och
väsentlighetsanalyser inom följande riskområden: ekonomi, regelverk och verksamhet.
I internkontrollplan 2022 fokuserar de flesta nämnder på området regelverk, efterlevnad av
processer och dokumenthantering.
Alla nämnder har i sina internkontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa att en process
eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också planerade åtgärder för att
minimera risker eller den påverkan de har på verksamheten.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avd. chef strategi och uppföljning

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-27
Intern kontrollplan 2022 - Kommunstyrelsen
Intern kontrollplan 2022 - Kultur- och fritidsnämnden
Intern kontrollplan 2022 - Samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2022 - Socialnämnden
Intern kontrollplan 2022 - Servicenämnden
Intern kontrollplan 2022 - Utbildningsnämnden
Intern kontrollplan 2022 - Överförmyndarnämnden
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kommuncontroller
För kännedom:

Avdelningschef Strategi och uppföljning
Samtliga sektorchefer

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.
Alla nämnder har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och
väsentlighetsanalyser inom följande riskområden: ekonomi, regelverk och verksamhet.
I internkontrollplan 2022 fokuserar de flesta nämnder på området regelverk, efterlevnad av
processer och dokumenthantering.
Alla nämnder har i sina internkontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa att en process
eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också planerade åtgärder för att
minimera risker eller den påverkan de har på verksamheten.
Valnämnden är även i process att ta fram en intern kontrollplan för 2022. Valnämndens
internkontrollplan kommer därmed särredovisas längre fram.
Ekonomisk bedömning
Inga ekonomiska kostnader kopplade till detta beslut. Syftet med intern kontroll är att säkra
en effektiv och rättssäker förvaltning och att undgå allvarliga fel. Detta gäller inte minst den
ekonomiska förvaltningen.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Hållbarhetsperspektivet
En väl fungerande och ändamålsenlig internkontroll främjar ekonomisk hållbarhet.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Policy för intern kontroll i Ale kommun, KS0006/08
Riktlinjer för intern styrning och kontroll i kommunens nämnder, KS0228/13
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Sammanställningen av nämndernas internkontrollplaner är i sig en del av den interna
styrningen och kontrollen eftersom den ger möjlighet att säkerställa att samtliga nämnder och
styrelser arbetar med riskanalyser på ett systematiskt och samordnat sätt. Den sammanställda
redovisningen i Ale kommun för 2022 ska ge en bild av de riskområden som verksamheterna
bedömer som viktigast att ha fokus på under verksamhetsåret. Samtliga nämnder har även
planerat uppföljande kontroller för att se om en risk har inträffat samt åtgärder för att minska
risker eller den påverkan de kan ha på verksamheten. Förvaltningen bedömer att nämnderna
har en systematisk riskbedömning och hantering och föreslår således kommunfullmäktige att
godkänna sammanställningen av nämndernas intern kontrollplaner 2022.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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1 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

3

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

Hög (Åtgärdas snarast) Totalt: 3
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Regelverk

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras
inte enligt lag

5. Mycket sannolikt

5. Mycket allvarlig

25.Åtgärdas snarast
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Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Personuppgifter ska hanteras enligt GDPR och OSL. Det finns en risk att vi inte följer lagar och förordningar på grund av okunskap och snabb teknisk och juridisk utveckling.
Verksamhet

Verksamhetsutövning

Brister i informationshantering

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas snarast

Informationshanteringen har brister, både kopplat till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens krav men också utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Det innebär att det finns risk för
att handlingar inte diarieförs, att sekretessreglerna inte hanteras korrekt, att det finns risk för att sekretessuppgifter röjs samt att organisationen inte har kontroll över informationens riktighet, tillgänglighet och
spårbarhet. Det innebär bland annat att allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar inte i alla delar uppfylls, vilket är en demokratisk fråga.
Postpandemin - det nya arbetslivet

5. Mycket sannolikt

3. Kännbar

15.Åtgärdas snarast

Arbetslivet efter pandemin kommer inte vara det samma som innan. Detta innebär både utmaningar och
nya möjligheter.
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2 Årets planerade kontroller
2.1 Verksamhetsutövning
Risker
Brister i informationshantering

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Informationshantering. Diarieförs handlingar korrekt?
Beaktas gällande sekretessregler? Har organisationen kontroll över informationens riktighet, tillgänglighet och spårbarhet?

Administrativ chef

Förekomst av incidenter i
informationshanteringen
2022

Stickprov

Stickprovskontroller i Castor.

Vad kontrolleras?
Kontroll om handlingar diarieförs, hanteras på rätt
sätt i diarieföringen och
inga sekretessuppgifter
röjs. Finns rutiner kring
rapportering/hantering av
incidenter?
Hur sker kontrollen?
Stickprovskontroller i verksamhetssystem, främst
Castor. Kontrollen görs via
postlistan i Castor.
När utförs kontrollen?
Kontrollen utförs under maj
månad 2022.
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i
uppföljningsrapporten intern kontroll KS 2022

Postpandemin - det
nya arbetslivet

Nulägesanalys genomförs
med fokus på det juridiska
ansvaret som arbetsgivare
och kommunens möjlighet
till kompetensförsörjning.

Personalchef

Kontroll om rutiner för
hemarbete finns och är
kommunicerade

Enkät

Kontrollen ingår som en del i enkätundersökningen som
ska genomföras.

Vad kontrolleras?
Medarbetarnas syn på arbetsmiljö och möjlighet till
distansarbete. Finns tydliga
riktlinjer vad gäller vid hemarbete kontra kontorsarbete? Har medarbetarna
kunskap om förutsättningar
vid distansarbete?
Hur sker kontrollen?
Nulägesanalys genomförs
med hjälp av en enkätundersökning bland medarbetare i KS.
När utförs kontrollen?
Kontrollen genomförs under mars månad 2022.
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i
uppföljningsrapporten inter
kontroll KS 2022.
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2.2 Personuppgiftshantering
Risker
Personuppgifter hanteras inte enligt lag

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Hantering av personuppgifter

Administrativ chef

Förekomst av personuppgiftsincidenter 2022

Stickprov

Vad kontrolleras?
Kontroll om personuppgifter har hanterats felaktigt.
Finns rutiner kring rapportering/hantering av incidenter?

Stickprovskontroller i Castor, sharepoint och personec

Hur sker kontrollen?
Stickprovskontroller i verksamhetssystem som till exempel Personec, sharepoint, castor.
När utförs kontrollen?
Kontrollen utförs under maj
månad 2022.
Hur dokumenteras kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i
uppföljningsrapport intern
kontroll 2022.
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3 Årets planerade åtgärder
3.1 Verksamhetsutövning
Status

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Ej påbörjad

Informations- och utbildningsinsatser
kring hantering av handlingar.

Genom informations- och utbildningsinsatser höjs medarbetarnas kompetens och
risken för incidenter i ärendehantering
minskas.

2022-01-01

2022-12-31

Ej påbörjad

Samordning av nämndadministrativa processer

Ett arbete pågår för att samordna de
nämndövergripande processerna inklusive
registratur.
Syftet är en sammanhållen, rättssäker och
effektiv (nämnd)administrativ process som
stödjer såväl förtroendevalda, kollegor och
kommuninvånarna på ett professionellt.

2022-01-01

2022-06-30

Analysera enkätundersökningens resultat

Efter analysen av enkätresultaten planeras
åtgärder.

2022-03-11

2022-03-31

Rutin för tillfälligt och frivilligt arbete på
distans tas fram och kommuniceras

I Ale ska vi arbeta för att vara ”En arbetsgivare” och ”Ett Ale”. Rutinen ska tydliggöra
möjligheten för tillfälligt och frivilligt arbete
del av arbetstid, utanför arbetsgivarens lokaler. Det ska vara tydligt för medarbetare
vad som gäller.

2022-01-01

2022-01-31

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Ej påbörjad

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem

Under 2022 kommer ett nytt ärendehanteringssystem att upphandlas. Ett nytt system ska förbättra hanteringen av personuppgifter. Implementeringen genomförs
under första kvartalet 2023.

2022-01-01

2022-12-31

Ej påbörjad

Informations- och utbildningsinsatser
kring offentlighet och sekretess

Genom information och utbildningar höjs
kompetensen hos medarbetare och risker
för incidenter minskas.

2022-01-01

2022-12-31

Ej påbörjad
Ej påbörjad

3.2 Personuppgiftshantering
Status
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1 Inledning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Syftet med grunderna för intern kontroll och
riskhantering är att stärka och förenhetliga en god förvaltning.
Internkontrollplanen är ett verktyg för att med rimlig grad av säkerhet kunna kontrollera och uppnå att:
•
•
•

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
verksamhetens finansiella rapportering och information är tillförlitlig
verksamheten följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Genomförd risk - och väsentlighetsanalys har pekat ut de områden där kontrollaktiviteter bedöms som nödvändiga. Kontrollplanen redogör för vilka kontrollaktiviteter som ska göras och vem som är ansvarig för uppföljning. Även områden med låg risk omfattas av den interna kontrollen då det ses som en del av verksamhetens
kvalitetsarbete.
Uppföljning görs i enlighet med vad som fastställts i kommunfullmäktige.
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2 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

5

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 5
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1
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Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Kontroll av lönehanteringsprocess inom
sektor

Oriktig lön utbetalas

4. Sannolikt

3. Kännbar

12.Bör åtgärdas

Regelverk

Registerhantering
personuppgifter

Felaktigheter i löneutbetalning är svårt att upptäcka efter att lönen betalats ut varför både medarbetare
och chef behöver ha rätt kunskap om både it-stöd för lönehantering, regler enligt kollektivavtal AB samt
rutiner kring lönehantering före den månatliga kostnadskontroll utförs.
Bristande kännedom och
följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

3. Möjligt

3. Kännbar

9.Bör åtgärdas

Dataskyddsförordningen GDPR ställer höga krav på att verksamheterna värnar om individens integritet
och hanterar känsliga uppgifter på ett säkert sätt.
Tillämpningen av förordningen behöver därför följas upp regelbundet i internkontrollplanen.
Anställningsprocess

Ogiltigt och/eller fel typ av
belastningsregister uppvisas i samband med anställning, eller inte alls

2. Mindre sannolikt

5. Mycket allvarlig

10.Bör åtgärdas

Det finns flera olika typer av utdrag och medarbetare kan ha beställt fel blankett av utdrag hos polisen
som ska visas upp i slutskedet av anställningsprocessen. Dvs i samband med att AG erbjuder en person
arbete.
rätt blankett ska vara 442.5 för kultur och fritids verksamheter
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Verksamhet

Introduktion av nyanställda

Bristande introduktion på
ny arbetsplats

4. Sannolikt

3. Kännbar

12.Bör åtgärdas

I brist på introduktion kan det ta längre tid att komma in i sin yrkesroll och sin roll i organisationen som
helhet.
Det finns också risk att samverkan och samarbete med andra sektorer försvagas om introduktionen inte
är anpassad till att möta de människor som framöver ingår individens nätverk.
Synpunktshantering

Försumma goda ideèr till
förbättring och utveckling
av kultur och fritids verksamheter

3. Möjligt

2. Lindrig

6. Bör åtgärdas

Hur hanteras synpunkter och klagomål inom respektive nämnd, dvs redovisas och följs upp.
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3 Årets planerade kontroller
3.1 Registerhantering personuppgifter
Risker
Bristande kännedom
och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Följsamhetskontroll till
GDPR
Vad kontrolleras?
Följsamheten till de viktigaste komponenterna i
GDPR följs upp: Loggar,
registerförteckning i system, behörighetsstruktur,
dokumentationskontroll, arbetssätt, samt tillsyn av externa aktörer.

Uppföljande kontroll

Metod

Rutiner för GDPR är implementerade och efterlevs

Intervju

Samtal med EC som sprider kunskapen genom arbetsplatsträffar

Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov
genomförs vid behov men
minst två gånger per år.
När utförs kontrollen?
augusti 2022
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen.

3.2 Anställningsprocess
Risker
Ogiltigt och/eller fel
typ av belastningsregister
uppvisas i samband med
anställning, eller inte alls

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Undersöka att utdrag från
belastningsregister uppvisats vid nyanställning

Sektorchef

Inventera att korrekt utdrag uppvisas i samband
med nyanställning

Inventering

Vad kontrolleras?
Har nyanställda fram till oktober 2022 uppvisat belastningsregister och är det
rätt utdrag/blankett som
har uppvisats för anställande chef.

Avstämning med anställande enhetschefer att korrekt utdrag uppvisas i slutet av anställningsprocessen och att det
är giltigt och dokumenterat på anställningsavtalet eller på
annat sätt i individen personliga mapp.

Hur sker kontrollen?
Genom manuell granskning av anställningsavtal
och kontakt med anställande chef
När utförs kontrollen?
oktober 2022
Hur dokumenteras kontrollen?
skriftligt
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3.3 Introduktion av nyanställda
Risker
Bristande introduktion
på ny arbetsplats

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Intervjua berörda hur de
upplever sin introduktion.

Sektorchef

Intervju med nyanställda
gärna spridda inom sektorn

Intervju

Vad kontrolleras?
Har introduktionen gett den
vägledning som sektorn eftersträvar. Upplever personen att sektorn har förtydligat arbetsrollen, och presenterat personen för de
som kan tänkas ingå i personens nätverk framöver.

Intervjuer med nyanställda om vad som har fungerat eller
inte fungerat i introduktionen.

Hur sker kontrollen?
Intervjuer med nyanställda
inom sektorn.
När utförs kontrollen?
november 2022
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljningsplan internkontroll.

3.4 Kontroll av lönehanteringsprocess inom sektor
Risker
Oriktig lön utbetalas

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Granska att medarbetare
registrerar avvikelser och
chefer utför kostnadskontroll inför löneutbetalning

Samtliga chefer

Inventering och samtal
med EC

Inventering

Finns det behov av genomgång av kollektivavtalet AB på
ett APT? Har alla anställda kunskap inom it-stödet?

Vad kontrolleras?
Genomförs kostnadskontroll inom beslutad tidplan?
Registreras avvikelser
inom tidplan av medarbetare?
Hur sker kontrollen?
Samtal och uppföljning av
dokument från lön varje
månad som avser kostnadskontroll för EC. Avstämning med respektive
EC för att säkerställa att rutiner för avvikelsehantering
följs upp.
När utförs kontrollen?
februari – september 2022
Hur dokumenteras kontrollen?
Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen
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3.5 Synpunktshantering
Risker
Försumma goda ideèr
till förbättring och utveckling av kultur och fritids
verksamheter

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Granska att rutiner för synpunkter och klagomål efterlevs

Sektorchef

Inventera i ärendehanteringssystemet

Inventering

Vad kontrolleras?
Dokumenteras synpunkter
och klagomål

Granska att samtliga enheter efterlever rutinen för synpunktshantering och att det är dokumenterat från alla de
olika kanaler som sektorn har som kommunikationsvägar

Synpunkt: uppfattning och
förslag som kräver ett svar
eller reaktion
Klagomål: uttalat missnöje
gällande bemötande, ej
uppfyllda förväntningar eller utförande tjänster.
synpunkter och klagomål
ska tas emot, struktureras,
analyseras, besvaras och
använda inkommen information i syfte att utveckla
verksamheten
Hur sker kontrollen?
inventering i ärendehanteringssystem och avstämning med enhetschefer
När utförs kontrollen?
Juli 2022
Hur dokumenteras kontrollen?
Följs upp i internkontrollplanen
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4 Årets planerade åtgärder
4.1 Registerhantering personuppgifter
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Rutiner för GDPR finns och de efterlevs

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-08-31

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-10-31

4.2 Anställningsprocess
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Granska att korrekt utdrag från belastningsregistret uppvisas i samband med
nyanställningar under 2022

4.3 Introduktion av nyanställda
Status
Ej påbörjad

Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Utveckla en sektors gemensam introduktion som kompletterar HR's filmintroduktioner.

Se över och utveckla introduktionsplanen.
Komplettera HR:s introduktionsmapp med
sektorns egna material.

2022-01-01

2022-11-30

2022-01-01

2022-10-31

.

4.4 Kontroll av lönehanteringsprocess inom sektor
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Granska en ny tidsperiod att chefer utför
kostnadskontrontroll inför löneutbetalning
månadsvis. Informera om kollektivavtalets
regler för chef och medarbetare på APT.
Praktisk genomgång med berörda av vanliga förekommande ändringar och hur
man går tillväga i it-stödet.

EC göra kostnadskontroll varje månad och
rutiner för löneavvikelse ska ses över

2022-02-01

2022-09-30

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Rutiner för synpunktshantering

Implementering av rutiner för hur sektorn
använder inkommen information.

2022-01-01

2022-12-31

4.5 Synpunktshantering
Status
Ej påbörjad
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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 sätt. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig.
Internkontroll ska ge en rimlig försäkran om att sektorn når mål inom följande områden:
•
•
•

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
verksamhetens finansiella rapportering och information är tillförlitlig
verksamheten följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Den genomförda risk- och konsekvensanalysen har pekat ut de områden där kontrollaktiviteter bedöms som
nödvändiga. Kontrollplanen redogör för vilka kontrollaktiviteter som ska göras. Även områden med låg risk
omfattas av den interna kontrollen då det ses som en del av verksamhetens kvalitetsarbete.
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2 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

1

2

3

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

4

Hög (Åtgärdas snarast)

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

3

Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 7
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Rekvirering av
statsbidrag

Utebliven eller ej finansierad kommunal motprestation

3. Möjligt

3. Kännbar

9.Bör åtgärdas
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Område

Process/rutin

Regelverk

Arkivering

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Risk att stadsbidrag uteblir om kommunen ej uppfyller sin motprestation
Bristfällig registrering

5. Mycket sannolikt

5. Mycket allvarlig

25.Åtgärdas
snarast

Information som är av vikt för ärendet registreras inte. Felaktiga myndighetsbeslut på grund av bristande
diarieföring
Verksamhet

Uppföljning av
beslutade ärenden i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kompetensutvecklingsplaner

Fattade beslut verkställs
inte

3. Möjligt

5. Mycket allvarlig

15.Åtgärdas
snarast

Den demokratiska processen försvagas. Risk för kritik och åtgärder från revision. Kritik från medborgare
Kompetensförsörjningsplaner följs inte

3. Möjligt

4. Allvarlig

12.Bör åtgärdas

Medarbetare saknar kompetens för uppdraget, vilket kan leda till felaktiga beslut och långa handläggningstider
Skyddsrond

Allvarliga brister kvarstår

2. Mindre sannolikt

4. Allvarlig

8.Bör åtgärdas

3. Kännbar

15.Åtgärdas
snarast

Risk att allvarliga brister kvarstår trots åtgärdande insatser
Handläggning

Reducerad avgift på grund
av för lång handläggningstid

5. Mycket sannolikt

Bygghandläggningstider som överskrider 10 veckor kommer att innebära reducering av bygglovstaxan
Mindre nöjda intressenter
på grund av lång handläggningstid

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

Sökandes uppfattning/intryck av kommunen försämras vid lång handläggningstid
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3 Årets planerade kontroller
3.1 Arkivering
Risker
Bristfällig registrering

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Genomföra stickprov
löpande kring registrering/diarieföring

Samtliga chefer

Uppföljande kontroll

Metod

Vad kontrolleras?
Kontrollera att ärenden
registrerats på ett korrekt
sätt.
Hur sker kontrollen?
Manuell kontroll
När utförs kontrollen?
Löpande

Utvalda aktuella ärenden
ska kontrolleras avseende
registrering

Verksamhetschef

Vad kontrolleras?
Utvalda ärenden ska
kontrolleras för att upptäcka eventuella brister i
registrering
Hur sker kontrollen?
Manuell hantering
När utförs kontrollen?
Löpande

3.2 Uppföljning av beslutade ärenden i samhällsbyggnadsnämnden.
Risker
Fattade beslut verkställs inte

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljning av nämndens
beslut

Verksamhetschef

Uppföljande kontroll

Metod

Vad kontrolleras?
Kontroll att verksamheten
verkställer nämndens
beslut ska göras två ggr
om året.
Hur sker kontrollen?
Manuell kontroll.
När utförs kontrollen?
Kontroll ska göras i februari
och augusti.

3.3 Kompetensutvecklingsplaner
Risker
Kompetensförsörjnings-

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Uppföljning av kompetensförsörjningsplan på varje

Samtliga chefer

Årlig kontroll att framtagna
kompetensförsörjningsplaner

Stickprov
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

planer följs inte

enhet

följs.

Vad kontrolleras?
Kontroll att enhetens
kompetensförsörjningsplan
fullföljs.

Årligen ska stickprov göras avseende kompetensförsörjningsplaner

Hur sker kontrollen?
Manuell genomgång.
När utförs kontrollen?
En gång per år under
hösten.
Hur dokumenteras kontrollen?
Stratsys.

3.4 Skyddsrond
Risker
Allvarliga brister
kvarstår

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Manuell granskning att alla
allvarliga brister åtgärdats

Administrativ chef

Uppföljande kontroll

Metod

Uppföljande kontroll

Metod

Vad kontrolleras?
Kontroll att allvarliga brister
åtgärdats
Hur sker kontrollen?
Under vår och höst
När utförs kontrollen?
Manuell kontroll

3.5 Handläggning
Risker
Reducerad avgift på
grund av för lång handläggningstid

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Tidsuppföljning för handläggningstider på bygglov

Avdelningschef

Vad kontrolleras?
Antal ärenden där bygglovshandläggningen överskridit tio veckor från
komplett ärende. .
Hur sker kontrollen?
Tidsuppföljning.
När utförs kontrollen?
Löpande kontroller.

Mindre nöjda intressenter på grund av lång
handläggningstid

Kontroll genom olika
attitydundersökningar

Administrativ chef

Vad kontrolleras?
Kontroll att undersökningar
genomförs
Hur sker kontrollen?
Genomgång av undersökningarnas resultat
När utförs kontrollen?
Halvårsvis
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3.6 Rekvirering av statsbidrag
Risker
Utebliven eller ej
finansierad kommunal
motprestation

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Stickprov att kommunen
uppfyllt motprestation

Samtliga chefer

Kontrollera att kontrollmoment av dokumentation av stickprov är genomförda

Kartläggning

Vad kontrolleras?
Kontrollera att kommunen
gjort sin del i avtalet
Hur sker kontrollen?
Manuel kontroll
När utförs kontrollen?
Löpande

Kontrollera att det finns
erforderliga beslut inklusive
finansiering

Verksamhetschef

Vad kontrolleras?
Kontroll att det finns erforderliga beslut om att
genomföra en ansökning.
Hur sker kontrollen?
Manuell hantering
När utförs kontrollen?
Innan undertecknande av
ansökan
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4 Årets planerade åtgärder
4.1 Arkivering
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Utbildningsinsatser i registering/diarieföring för medarbetare samt
chefer

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-12-31

4.2 Uppföljning av beslutade ärenden i samhällsbyggnadsnämnden.
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-12-31

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-12-31

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-12-31

Startdatum

Slutdatum

Införa fler nämndstillfällen

2022-01-01

2022-12-31

Öka sökandes förståelse/insikt för bygglovsprocessen med hjälp av kommunikation och tydliga anvisningar

2022-01-01

2022-12-31

Genomföra utbildningar i kommunikation
och bemötande

2022-01-01

2022-12-31

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-12-31

2022-01-01

2022-12-31

Uppföljningslista över beslutade uppdrag i
nämnden

4.3 Kompetensutvecklingsplaner
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Kartlägga och säkerställa att det finns
välfungerande kompetensutvecklingsplaner

4.4 Skyddsrond
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Kvarstående allvarliga brister ska åtgärdas

4.5 Handläggning
Status
Ej påbörjad
Ej påbörjad

Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

4.6 Rekvirering av statsbidrag
Status
Ej påbörjad

Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Ta fram rutiner för bidragsansökan där det
tydligt framgår att kommunens förutsättningar till motprestation måste utredas
och klargöras.
Nämnd fattar beslut om ansökan ska
göras eller ej.

Då nämnd fattar beslut om bidragsansökningar kommer prioriteringar enligt nämndens mål att säkerställas.
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Socialnämnden
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1 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

1

Hög (Åtgärdas snarast)

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

1

Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 2
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område
Regelverk

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Bristande följsamhet till
styrande lagar och återrapportering till nämnden

4. Sannolikt

3. Kännbar

12.Bör åtgärdas
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Område

Process/rutin

Risker

Övriga regelverk
som styr nämndens
verksamheter

gällande informationssäkerhet och säkerhetsarbete.

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Bristande kännedom om dataskyddsförordningen och lagen om skydd mot olyckor. Kunskapen inom sektorn behöver ökas och arbetssätt implementeras, liksom en systematisk uppföljning och återrapportering
till nämnden.
Verksamhet

Handläggning- och
ärendehanteringsprocessen

Risk för att handlingar inte
diarieförs enligt gängse rutin.

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas snarast

Samtliga handlingar som ska diarieföras kommer inte registrator tillhanda, vilket medför att dessa inte diarieförs enligt aktuell rutin.
Allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar, den s.k. offentlighetsprincipen, påverkas negativt, medborgarna kan inte ta del av den information de har rätt till. Risk för att allmänhetens förtroende
minskar och att rättssäkerheten äventyras.
Försvårar att hitta handlingar när man behöver dem.
Oordning bland de allmänna handlingarna.
För myndigheten kan det finnas risk att viktig information försummas, förloras eller lämnas utan åtgärd.
Det kan leda till negativa konsekvenser för myndigheten eller enskilda personer.
Okunskap hos tjänstemännen om vad som ska diarieföras.
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2 Årets planerade kontroller
2.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter
Risker
Bristande följsamhet
till styrande lagar och återrapportering till nämnden
gällande informationssäkerhet och säkerhetsarbete.

Kontrollmoment
Kompetens
Vad kontrolleras?
Öka kompetensen om
dataskyddsförordning
GDPR samt LSO bland
medarbetare och chefer.

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontroll av vilka som gått
utbildning

Kartläggning

Kontrollera vilka som gått SBA utbildningen och sprida information om GDPR utbildning

Hur sker kontrollen?
Kontrollera vilka enheter
(chefer och ombud) som
har gått internutbildning i
SBA samt utbildning i
GDPR som finns på
DAP:en.
När utförs kontrollen?
En gång per år
Hur dokumenteras kontrollen?
Internkontrollplanen
Följsamhet
Vad kontrolleras?
Öka följsamheten till dataskyddsförordningen GDPR
samt LSO i det dagliga arbetet.

Stickprov på månadskontroll och riskanalysera
personuppgiftsbehandling

Stickprov

Stickprov på månadskontroll koppla till SBA samt fortsätta
med riskanalyser av personuppgiftsbehandlingar

Hur sker kontrollen?
Stickprov på månadskontroller i SBA-arbetet
Fortsätta arbetet med att
riskanalysera personuppgiftsbehandlingar
När utförs kontrollen?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
Internkontrollplanen
Återrapportering
Vad kontrolleras?
Säkerställa en systematisk
återrapportering av brandskyddet till socialnämnden

Genomgång av lista över
delgivningar till nämnden

Kartläggning

Delge nämnden olika inkomna dokument rörande brandskyddet.

Hur sker kontrollen?
Tillsyner, föreläggande, tillbud och dylikt ska delges
nämnden minst en gång
per halvår.
När utförs kontrollen?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
Internkontrollplanen
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2.2 Handläggning- och ärendehanteringsprocessen
Risker
Risk för att handlingar
inte diarieförs enligt
gängse rutin.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kompetens

Administrativ chef

Kontroll av vilka som
medverkat på utbildningar.

Inventering

Administrativ chef

Kontroll av följsamhet till
rutin

Intervju

Administrativ chef

Dokumentationskontroll

Stickprov

Vad kontrolleras?
Kontroll av att medarbetare
i kommunen har rätt kunskaper inom offentlighet
och sekretess och diarieföring.
Hur sker kontrollen?
Kontroll av vilka som
gått/fått utbildning och information.
När utförs kontrollen?
Två gånger per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
Internkontrollplanen
Följsamhet
Vad kontrolleras?
Kontroll av att handlingar
diarieförs enligt regelverk
och styrdokument.
Hur sker kontrollen?
Kontrollfrågor till medarbetarna.
När utförs kontrollen?
Årligen
Hur dokumenteras kontrollen?
Internkontrollplanen
Styrdokument
Vad kontrolleras?
Kontroll av att nämnden
och tjänstemän har upprättat de styrdokument avseende diarieföring och arkivering som krävs och att
dessa är aktuella.
Hur sker kontrollen?
Inventering och granskning
av styrdokument.
När utförs kontrollen?
Årligen.
Hur dokumenteras kontrollen?
Internkontrollplanen.
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3 Årets planerade åtgärder
3.1 Övriga regelverk som styr nämndens verksamheter
Status
Ej påbörjad
Ej påbörjad
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Fortsätta informera om utbildningar

Fortsätta informera om utbildningar som
ges både intern och externt

2022-01-01

2022-12-31

2022-01-01

2022-12-31

2022-01-01

2022-12-31

Fortsätta med stickprover en gång i halvåret som en del av årshjul för SBA arbetet
Återrapportering som en del av årshjulet

Ha med som en del av årshjulet för SBA
arbetet

3.2 Handläggning- och ärendehanteringsprocessen
Status
Pågående

Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Fortsatt kontroll

Undertecknad informerar medarbetare om
vikten av att allmänna handlingar diarieförs
i behörig ordning och påpekar i förekommande fall när detta inte sker.

2021-01-01

2022-12-31

2021-01-01

2022-12-31

Genomföra utbildningar

Internkontrollplan 2022, Socialnämnden

7(7)

Servicenämnden
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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. Från 2018 har Ale ett nytt sätt att arbeta med internkontrollplan i alla sektorer.
Inför 2022 har sektorledningen tillsammans med utvecklingsstrateg från kommunstyrelsen gått igenom och definierat nedanstående risker. Åtgärder är planerade och kommer att följas upp under året. Samtliga risker är redan
inarbetade i pågående projekt eller utvecklingsarbete. Planen är att redovisa hur arbetet fortlöpt för servicenämnden i juni och vid årsskiftet 2022/2023.

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden

3(9)

2 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

3

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

Hög (Åtgärdas snarast) Totalt: 3
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Finansiering av
verksamhet

Lag- och myndighetskrav
kan inte tillgodoses

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

Underhåll av kommunens lokaler kan inte genomföras i den utsträckning som behövs för att vara ända-
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Område

Process/rutin

Verksamhet

Planering av underhåll

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

målsenliga utifrån lag- och myndighetskrav.
Underhåll genomförs inte
utifrån en prioriteringsordning.

4. Sannolikt

Underhållsplan samt statusbedömningar saknas.
Lokalförsörjningsprocessen

Leverans sker inte i tid för
att möta behoven.

4. Sannolikt

Verksamheter kan stå utan lokaler eller att dyra alternativlösningar måste tas fram
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3 Årets planerade kontroller
3.1 Planering av underhåll
Risker
Underhåll genomförs
inte utifrån en prioriteringsordning.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Statusbedömningar och
underhållsplan

Fastighetschef

Status på arbetet med
bedömningar och underhållsplan.

Intervju

Vad kontrolleras?
Att aktuella statusbedömningar och underhållsplan
finns.

Månadsvis avstämningar mellan enhetschef för drift och
underhåll och fastighetschef

Hur sker kontrollen?
Verksamhetschef stämmer
av med chef för drift och
underhåll.
När utförs kontrollen?
Varje månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljningsplanen intern
kontroll 2022

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

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Status på arbetet med
lokalförsörjningsprocessen.

Fastighetschef

Status på leverans i
förhållande till beställning.

Kartläggning

Vad kontrolleras?
Bedömning av leverans
utifrån beslutat lokalförsörjningsplan.

Överensstämmer prognos med avseende på tid med
beställning.

Hur sker kontrollen?
Avstämning med lokalförsörjningschef
När utförs kontrollen?
Regelbundet minst varannan månad.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljningsplan intern
kontroll 2022

3.3 Finansiering av verksamhet
Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Lag- och myndighetskrav kan inte tillgodoses

Utförda underhåll och
reparationer i förhållande
till behoven och budget.

Sektorchef

Utförda reparationer i
förhållande till lagkrav

Utdata från system

Vad kontrolleras?
Är underhåll och reparationer tillräckliga för att
uppfylla lag- och myndighetskrav.
Hur sker kontrollen?
Dialog mellan verksamhetschef och enhetschef
inom fastighet.
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

När utförs kontrollen?
Månadsvis uppföljning.
Hur dokumenteras kontrollen?
I uppföljning intern kontrollplan.

Intern kontrollplan 2022, Servicenämnden

7(9)

4 Årets planerade åtgärder
4.1 Planering av underhåll
Status
Pågående

Åtgärder

Beskrivning

Framtagning av underhållsplan utifrån
statusbedömningar.

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2022-12-31

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2022-12-31

2022-01-01

2022-06-30

4.2 Lokalförsörjningsprocessen
Status

Åtgärder

Pågående

Fortsatt arbete med lokalförsörjningsprocessen.

Ej påbörjad

Förändring av styrdokument som berör
lokalförsörjningsprocessen.

Beskrivning

Revidering av mål och strategier samt
lokalplaneringsprocess och ev nämndens
reglemente genomförs.

4.3 Finansiering av verksamhet
Status
Ej påbörjad

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Systematik i tillsyn och skötsel och underhåll

Införa systematisk tillsyn och skötsel samt
strategiskt planerat underhåll utifrån
statusbesiktningar.

2022-01-01

2022-12-31
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5 Slutsats
Intern kontrollplan för sektor service kommer under 2022 fokusera på tre identifierade riskområden inom verksamhet fastighet och IT. Stora delar av riskbedömningen bygger på behov av rutiner, planer och till viss del styrdokumentation, till exempel framtagande av underhållsplan, lokalförsörjningsprocess och systematik i tillsyn,
skötsel och underhåll. Sektorns bedömning är att samtliga riskområden är under kontroll och kommer att implementeras i ordinarie verksamhet under 2022.
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1 Årets prioriterade risker
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Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

2

Hög (Åtgärdas snarast)

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

4

Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 6

Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Ansökan om bidrag

Risk att missa ansöka om
statsbidrag eller andra
bidrag

4. Sannolikt

3. Kännbar

12.Bör åtgärdas
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Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Det finns en risk att statsbidrag som vi är berättigade till inte söks på grund av tidsbrist och bristande
systematik.
Regelverk

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras
inte enligt lag

5. Mycket sannolikt

5. Mycket allvarlig

25.Åtgärdas
snarast

Personuppgifter ska hanteras enligt GDPR och OSL. Det finns en risk att vi inte följer lagar och förordningar på grund av okunskap och snabb teknisk och juridisk utveckling.
Delegeringsordningen

Att delegeringsbeslut inte
rapporteras

3. Möjligt

4. Allvarlig

12.Bör åtgärdas

Bristande kännedom om delegeringsordning
Brist i systemstöd. Att alla inte använder samma system för beslut innebär att beslut inte rapporteras
automatiskt, vilket kan innebära risk för att beslut inte rapporteras korrekt.
Att beslut tas på felaktigt
sätt och på fel nivå

3. Möjligt

4. Allvarlig

12.Bör åtgärdas

4. Allvarlig

12.Bör åtgärdas

Bristande kännedom om delegeringsordning
Verksamhet

Kritiska processer

Brister i säkerhetsarbetet
och det systematiska
brandskyddsarbetet

3. Möjligt

Generellt finns bristande kunskaper och rutiner vad gäller låsning, larm m.m. för användandet av lokalerna utanför kontorstid. Därutöver finns brister i det systematiska brandskyddsarbetet, både vad gäller
kunskap, rutiner och genomförande.
Risk för att det uppstår brister i det systematiska brandskyddsarbetet på grund av att gällande regler och
riktlinjer avseende SBA inte efterföljs. Detta kan leda till sämre förebyggande åtgärder och felaktigt
beteende vid brand vilket i sin tur kan leda till personlig och ekonomisk skada.
Verksamhetsutövning

Brister i informationshantering

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast

Informationshanteringen har brister, både kopplat till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagens krav men också utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Det innebär att det finns risk
för att handlingar inte diarieförs, att sekretessreglerna inte hanteras korrekt, att det finns risk för att
sekretessuppgifter röjs samt att organisationen inte har kontroll över informationens riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Det innebär bland annat att allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar inte i
alla delar uppfylls, vilket är en demokratisk fråga.
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2 Årets prioriterade risker (röda)
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1

2
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3

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

5

Konsekvens

2

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

Hög (Åtgärdas snarast) Totalt: 2
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

3
2
1

Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Regelverk

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras
inte enligt lag

5. Mycket sannolikt

5. Mycket allvarlig

25.Åtgärdas
snarast
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Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Verksamhet

Verksamhetsutövning

Brister i informationshantering

4. Sannolikt

4. Allvarlig

16.Åtgärdas
snarast
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3 Årets planerade kontroller
3.1 Verksamhetsutövning
Risker
Brister i informationshantering

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Informationshantering.
Diarieförs handlingar
korrekt? Beaktas gällande
sekretessregler? Har
organisationen kontroll
över informationens
riktighet, tillgänglighet och
spårbarhet?

Administrativ
chef

Förekomst av incidenter
i informationshanteringen 2022

Beskrivning

Metod

Beskrivning

Metod

Vad kontrolleras?
Kontroll om handlingar
diarieförs, hanteras på rätt
sätt i diarieföringen och
inga sekretessuppgifter
röjs. Finns rutiner kring
rapportering/hantering av
incidenter?
Hur sker kontrollen?
Stickprovskontroller i
verksamhetssystem,
främst Castor. Kontrollen
görs via postlistan i Castor.
När utförs kontrollen?
Kontrollen utförs under
maj månad 2022.
Hur dokumenteras
kontrollen?
Kontrollen dokumenteras i
uppföljningsrapporten
intern kontroll KS 2022

3.2 Personuppgiftshantering
Risker
Personuppgifter
hanteras inte enligt lag

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Följsamhetskontroll till
GDPR

Sektorchef
Verksamhetschef

Kontroll att alla avtal
och registerförteckning
är korrekt

Vad kontrolleras?
Följsamheten till de
viktigaste komponenterna
i GDPR följs upp: Loggar,
registerförteckning i
system, behörighetsstruktur, dokumentationskontroll, arbetssätt, samt
tillsyn av externa aktörer.

Att personuppgifter
hanteras enligt informationshanteringsplan
Att riskbedömning sker
utifrån GDPR i samband
med nya system och etjänster

Hur sker kontrollen?
Granskning och stickprov
genomförs vid behov men
minst två gånger under
2022.
När utförs kontrollen?
Första kontrollen för 2022
görs när tillsynsrapporten
från dataskyddsombuden
är klar, i början av året.
Därefter ytterligare kontroller under hösten 2022.
Hur dokumenteras
kontrollen?
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Beskrivning

Metod

Inom ramen för förvaltningsmodellen och internkontrollplanen.
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4 Årets planerade åtgärder
4.1 Kritiska processer
Status
Pågående

Åtgärder

Beskrivning

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

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2022-12-31

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2022-12-31

4.2 Verksamhetsutövning
Status
Pågående

Åtgärder

Beskrivning

Arbete med rutinförbättring sker under
2021 kontrolleras 2022

4.3 Personuppgiftshantering
Status

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Pågående

Kontinuerlig översyn och uppdatering av
PUB-avtal utifrån aktuell lagstiftning

Uppdatering av avtal utifrån gällande
lagstiftning.

2021-07-01

2022-12-31

Ej påbörjad

Utbildningsinsatser för all personal sker
under 2022

2022-01-01

2022-12-31

Pågående

Genomgång efter besök och granskning
av kommunens dataskyddsombud (DSO)

Besök av DSO genomfördes under 2021.
Rapport med åtgärder kommer i början av
2022.
- Genomgång av registerförteckning enligt
EU:s dataskyddsförordning
- Informationsskyldigheten till de registrerade enligt EU: s dataskyddsförordning
- Användandet av videomöten
- Hur har nämnden hanterat EUdomstolens dom i Schrems II målet
- Användandet av kamerabevakning i och
utanför skolan
- Hantering av elevdokumentation
- Hantering av utdrag ur belastningsregistret vid anställningar
- Genomgång av förfrågningsunderlaget
- Träffa ledningsgrupp

2021-09-01

2022-04-30

Pågående

Genomgång efter besök och granskning
av kommunens dataskyddsombud (DSO)

Genomgång i samband med att förfrågningsunderlag från DSO besvaras.

2021-09-14

2022-04-30

Pågående

Fortsatt utbildning Dataskyddsförordningen

Utbildningar planeras våren 2022

2021-09-14

2022-12-31

Pågående

Skapa rutin med checklista för införande
av nya system och e-tjänster

2022-01-01

2022-05-31

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2022-09-30

Startdatum

Slutdatum

4.4 Ansökan om bidrag
Status
Pågående

Åtgärder

Beskrivning

Arbete med rutinförbättring sker under
2021 kontrolleras 2022

4.5 Delegeringsordningen
Status

Åtgärder
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Status
Pågående

Åtgärder

Beskrivning

Startdatum

Slutdatum

Revidering av delegeringsordningen

Revidering av delegeringsordning samt
genomgång

2021-09-14

2022-09-30
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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.
Överförmyndarnämnden ska därmed fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt i huvudsak föräldrabalken,
men också övriga uppgifter som åligger överförmyndarnämnden enligt annan lagstiftning.
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som kontrollerar i huvudsak förordnade
ställföreträdare, såsom gode män och förvaltare, vilka har i uppdrag att se till den som av psykisk ohälsa,
sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande får sina rättigheter och behov tillgodosedda.
Internkontrollplanen är ett verktyg för att med rimlig grad av säkerhet kunna kontrollera och uppnå att:
•
•
•

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
verksamhetens finansiella rapportering och information är tillförlitlig
verksamheten följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Genomförd risk - och väsentlighetsanalys har pekat ut de områden där kontrollaktiviteter bedöms som
nödvändiga. Kontrollplanen redogör för vilka kontrollaktiviteter som ska göras och vem som är ansvarig för
uppföljning. Även områden med låg risk omfattas av den interna kontrollen då det ses som en del av
verksamhetens kvalitetsarbete.
Uppföljning görs i enlighet med vad som fastställts i kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden delges
resultatet av genomförd kontroll vid närmast påföljande sammanträde.
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2 Bruttolista risker
Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Regelverk

Arvodesbeslut

Felaktig betalare av
arvode

2. Mindre sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Omprövning av
förvaltarskap

Felaktig
begränsning av
huvudmannens
rättshandlingsförm
åga.

2. Mindre sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Granskning av
årsredovisningar,
process

Förbiseende vid
granskning.

2. Mindre sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Kontroll av
ställföreträdare

Olämpliga
ställföreträdare

2. Mindre sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Verksamhet

Utöver ovanstående risker omfattar internkontrollen ytterligare tre områden med lägre riskbedömning som en del i verksamhetens kvalitetsarbete.
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3 Årets prioriterade risker (gula och röda)
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Sannolikhet

1

2

1

1

2
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5

Konsekvens

4

Medium (Bör åtgärdas)

Hög (Åtgärdas snarast)
Medium (Bör åtgärdas)
Låg (Kan accepteras)

3

Låg (Kan accepteras) Totalt: 7
Sannolikhet

Konsekvens

5

Mycket sannolikt (Det är mycket
sannolikt att fel ska uppstå)

4

Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska
uppstå)
Möjligt (Det finns risk för att fel ska
uppstå)
Mindre sannolikt (Risken är mycket liten
att fel ska uppstå)
Osannolikt (Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel ska uppstå)

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara mycket
allvarliga)
Allvarlig (Konsekvenserna för
verksamheten skulle vara allvarliga)
Kännbar (Konsekvenserna för
verksamheten kan vara påtagliga)
Lindrig (Konsekvenserna för
verksamheten behöver övervägas)
Försumbar (Konsekvenserna för
verksamheten är försumbar och kan
negligeras)

3
2
1
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Område

Process/rutin

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Ekonomi

Arvodesbeslut

Godtyckliga arvodesnivåer

2. Mindre
sannolikt

2. Lindrig

4. Kan accepteras

Regelverk

Arvodesbeslut

Felaktig betalare av arvode

2. Mindre
sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Arvodering för fel
omfattning

2. Mindre
sannolikt

2. Lindrig

4. Kan accepteras

Omprövning av
förvaltarskap

Felaktig begränsning av
huvudmannens
rättshandlingsförmåga.

2. Mindre
sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Granskning av
årsredovisningar,
process

Förbiseende vid
granskning.

2. Mindre
sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Granskning av
årsräkningar,
tidsåtgång

Tid till slutförande av
årsredovisningar

2. Mindre
sannolikt

2. Lindrig

4. Kan accepteras

Kontroll av
ställföreträdare

Olämpliga ställföreträdare

2. Mindre
sannolikt

3. Kännbar

6. Bör åtgärdas

Verksamhet

Bedömning av konsekvens utgår huvudsakligen från vilken påverkan det kan ha för den enskilde där
ställföreträdarskap är anordnat, men även utifrån eventuell ekonomisk påverkan för kommunen.
Överförmyndarnämndens verksamhet saknar områden med mycket hög risk, varför även områden med låg
riskbedömning (grönmarkerade) omfattas av den interna kontrollen.

Intern kontrollplan 2022, Överförmyndarnämnden

6(11)

4 Årets planerade kontroller
4.1 Arvodesbeslut
Risker
Felaktig betalare av
arvode

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontroll av betalare av
arvode

Administrativ chef

Kontroll av arvoden
(betalare)

Stickprov

Kontroll att arvodeskostnaden belastar rätt part, det vill
säga huvudmannen eller kommunen, baserat på tillgångar
och inkomster, vilka anges Föräldrabalken.

Vad kontrolleras?
Arvodesbeslut
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov
ur akter förda vid
överförmyndarnämnden.
Arvodesbeslut genomlyses
tillsammans med
årsräkning för året som
beslutet avser med avsikt
att kontrollera huruvida
huvudmannens tillgångar
eller inkomster är sådana
att hen ska betala arvodet
själv eller ej och att
arvodesbeslutet är
därefter.
När utförs kontrollen?
En gång årligen,
företrädesvis under
sensommar/höst när större
delen av årsräkningar
granskats och därmed
arvoderats.
Hur dokumenteras
kontrollen?
Skriftligt i Stratsys.
Rapporteras vid
överförmyndarnämndens
sammanträde efter
genomförd kontroll.

Arvodering för fel
omfattning

Kontroll av att arvode utgår
för rätt omfattning

Administrativ chef

Vad kontrolleras?
Arvodesbeslut

Kontroll av arvoden
(omfattning)

Stickprov

Kontroll att arvodesbeslut stämmer överens med
uppdragets omfattning enligt tingsrättens tidigare beslut
om anordnande eller förändring.

Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov
ur akter förda vid
överförmyndarnämnden.
Arvodesbeslutets
omfattning kontrolleras
gentemot vilka delar som
enligt tingsrättens beslut
ingår i uppdraget.
När utförs kontrollen?
En gång årligen,
företrädesvis under
sensommar/höst när större
delen av årsräkningarna
granskats och därmed
arvoderats
Hur dokumenteras
kontrollen?
Skriftligt i Stratsys.
Rapporteras vid
överförmyndarnämndens
sammanträde efter
genomförd kontroll.
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4.2 Granskning av årsredovisningar, process
Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Förbiseende vid
granskning.

Kontroll av efterlevnad av
upprättad
granskningsprocess.

Administrativ chef

Efterlevnad av
granskningsprocess

Stickprov

Kontroll att framtagen checklista för granskning av
årsräkningar används. Detta för att minska risken att
viktiga kontrollområden utelämnas, eller att uppföljning
från noteringar från tidigare år ej följs upp.

Vad kontrolleras?
Gransknings-PM
Hur sker kontrollen?
Kontroll att GranskningsPM finns i akter med god
man eller förvaltare och att
detta används i samband
med granskning samt att
uppföljning av detsamma
sker från år till år.
När utförs kontrollen?
En gång årligen,
företrädesvis under fjärde
kvartalet när större delen
av årsräkningarna har
granskats
Hur dokumenteras
kontrollen?
Skriftligt i Stratsys.
Rapporteras vid
överförmyndarnämndens
sammanträde efter
genomförd kontroll.

4.3 Granskning av årsräkningar, tidsåtgång
Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Tid till slutförande av
årsredovisningar

Uppföljning antal
granskade
årsredovisningar.

Administrativ chef

Kontroll av sluttidpunkt
för årsredovisningar

Stickprov

Vad kontrolleras?
Kontroll hur verksamheten
uppfyller uppsatt mål;
samtliga kompletta, i tid,
inkomna årsredovisningar
ska vara granskade senast
den 1 september , samt när
samtliga redovisningar är
granskade.

Vid granskningstillfället kontrolleras hur stor del av
årsräkningarna som granskats inom den fastställda tiden
och ser över anledningar till kvarvarande
årsredovisningar.

Hur sker kontrollen?
Statistik över granskade
redovisningar tas ut från
ärendehanteringssystemet
WärnaGo i samband med
att ansvarig chef genomför
internkontroll enligt plan.
När utförs kontrollen?
En gång årligen,
Nämndens mål är att
samtliga i tid, komplett,
inkomna redovisningar ska
vara granskade den 1
september. Intern kontroll i
denna del görs därför
lämpligast därefter.
Hur dokumenteras
kontrollen?
Skriftligt i Stratsys.
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4.4 Kontroll av ställföreträdare
Risker
Olämpliga
ställföreträdare

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontroll av ställföreträdare

Administrativ chef

Ställföreträdares
lämplighet.

Stickprov

Vad kontrolleras?
Kontroll att handläggare i
samband med förordnande
vid byte av ställföreträdare
gör sedvanliga kontroller
hos kronofogde och
polisens
belastningsregister.

Vid genomgång av akten noteras att sedvanliga kontroller
av tilltänkta ställföreträdare gjorts i samband med nytt
förordnande och/eller i form av årlig kontroll av samtliga
aktiva ställföreträdare (sedan 2016)

Ovanstående kontroller av
samtliga ställföreträdare
med aktiva ärenden ska
göras en gång om året
(sedan 2016).
Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov
ur akter förda vid
överförmyndarnämnden
varvid kontroll görs
huruvida nämnda kontroller
av tilltänkta ställföreträdare
görs vid nytt ärende, liksom
huruvida samtliga
ställföreträdare med aktiva
ärenden kontrolleras en
gång om året (sedan
2016).
När utförs kontrollen?
En gång om året, andra
halvåret, då den årliga
kontrollen görs under den
tid när verksamheten är
mindre belastad.
Hur dokumenteras
kontrollen?
Skriftligt i Stratsys.
Rapporteras vid
nämndsammanträde efter
genomförd kontroll.

4.5 Omprövning av förvaltarskap
Risker
Felaktig begränsning
av huvudmannens
rättshandlingsförmåga.

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontroll av årlig
omprövning av
förvaltarskap

Administrativ chef

Kontroll av omprövning
av förvaltarskap

Stickprov

Vad kontrolleras?
Kontroll av att årlig
omprövning av
förvaltarskap har
genomförts och att notering
om detta finns i akt.

Kontroll av att årlig omprövning av förvaltarskap
genomförts och att underlag för bedömningen finns i akt.

Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov
ur akter förda vid
överförmyndarnämnden
där förvaltarskap är
anordnat. Kontroll görs att
det i akten finns handlingar
som visar att omprövning
gjorts och att underlag för
bedömning finns.
När utförs kontrollen?
En gång om året,
företrädesvis årets senare
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Risker

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontrollmoment

Ansvarig chef

Uppföljande kontroll

Metod

Kontroll av arvodesnivåer.

Administrativ chef

Kontroll arvoden (nivåer)

Stickprov

del, då omprövningar
handläggs under
sensommar/höst på grund
av bättre tidsutrymme hos
verksamheten.
Hur dokumenteras
kontrollen?
Skriftligt i Stratsys.
Rapporteras vid
överförmyndarnämndens
sammanträde efter
genomförd kontroll.

4.6 Arvodesbeslut
Risker
Godtyckliga
arvodesnivåer

Vad kontrolleras?
Arvodesbeslut.

Genomgång av arvodesbeslut i slumpvis utvalda akter.

Hur sker kontrollen?
Ansvarig chef gör stickprov
ur akter förda vid
överförmyndarnämnden.
Arvodesbeslut genomlyses
och bedöms utifrån de då
rådande arvodesnivåerna.
När utförs kontrollen?
En gång årligen,
företrädesvis under
sensommar/höst när större
delen av årsräkningar
granskats och därmed
arvoderats.
Hur dokumenteras
kontrollen?
Skriftligt i Stratsys.
Rapporteras vid
överförmyndarnämndens
sammanträde efter
genomförd kontroll.

Intern kontrollplan 2022, Överförmyndarnämnden
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5 Slutsats
Överförmyndarnämndens verksamhet har få områden där det är hög risk och saknar helt områden med mycket
hög risk. I vissa fall, som vid granskning av årsräkningar är det dock, i förhållande till verksamhetens storlek,
stora volymer det handlar om, varför föreslagna kontroller bedöms som lämpliga för att minska risken att en
huvudman lider rättsförlust eller ekonomisk skada.
Vad gäller riskbedömning, är verksamheten av sådant slag att den får göras huvudsakligen utifrån vilken skada
den enskilde med ställföreträdare kan lida i det fall verksamheten brister.
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.

Intern kontrollplan 2022, Överförmyndarnämnden
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.241
Datum: 2022-02-08
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunstyrelsen

Redovisning av utbetalat partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av utbetalat
partistöd 2021 läggs till handlingarna.
Motivering till beslut
Det saknas anledning att motivera beslutet.
Sammanfattning
Enligt 14 § bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun (partistödsbestämmelserna)
ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktige överlämna en redovisning över hur mycket
partistöd som har utbetalats till olika partier under föregående kalenderår. Redovisning ska
ange eventuella tillägg eller avdrag som har gjorts med stöd av 10-13 §§
partistödsbestämmelserna.
Förvaltningen har sammanställt en redovisning av utbetalat partistöd 2021.
Till kommunstyrelsens redovisning ska fogas partiernas egna redovisningar av hur de
utbetalade partistöden för föregående år har använts.
Under 2021 inkomna slutliga redovisningar från partierna avseende kalenderåret 2020 är
upptagna under beslutsunderlag.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Erik Bergman
Kanslichef

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-08
Redovisning av utbetalat partistöd 2021
Redovisning av partistöd – Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd – Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd – Socialdemokraterna
Redovisning av partistöd – Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd – Centerpartiet
Redovisning av partistöd – Liberalerna
Redovisning av partistöd – Framtid i Ale
Redovisning av partistöd – Miljöpartiet
Redovisning av partistöd – Moderaterna
Redovisning av partistöd – Aledemokraterna
Bilagor till redovisning – Aledemokraterna
Bilagor till redovisning – Aledemokraterna
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Handläggaren
Ärendet
Enligt 14 § bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun (partistödsbestämmelserna)
ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktige överlämna en redovisning över hur mycket
partistöd som har utbetalats till olika partier under föregående kalenderår. Redovisning ska
ange eventuella tillägg eller avdrag som har gjorts med stöd av 10-13 §§
partistödsbestämmelserna.
Förvaltningen har sammanställt en redovisning av utbetalat partistöd 2021.
Till kommunstyrelsens redovisning ska fogas partiernas egna redovisningar av hur de
utbetalade partistöden för föregående år har använts.
Under 2021 har samtliga partier representerade i kommunfullmäktige erhållit partistöd. Av
redovisningen framgår att nio partier har erhållit partistöd enligt huvudregeln för grundstöd
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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och mandatstöd. För ett parti har avdrag gjorts enligt 12 § partistödsbestämmelserna för att
partiet inte har kvar likvida medel motsvarande det partistöd partiet är redovisningsskyldigt
för. Därutöver har förvaltningen av misstag betalat ut dubbelt partistöd till två partier för
andra halvåret 2021, vilket har föranlett kommentarer i redovisningen. När de felaktiga
utbetalningarna upptäckts, har berörda partier smidigt återbetalat det för mycket utbetalda,
vilket förvaltningen tacksamt noterar. Korrekt belopp finns därmed angivet i redovisningen.
Under 2021 inkomna slutliga redovisningar från partierna avseende kalenderåret 2020 är
upptagna under beslutsunderlag.
Ekonomisk bedömning
Redovisningen är en rapport och förvaltningen gör bedömningen att det inte finns skäl att
göra någon ekonomisk bedömning i ärendet.
Invånarperspektiv
Redovisningen påverkar inte kommuninnevånarna.
Hållbarhetsperspektivet
Redovisningen är inte en hållbarhetsfråga.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Bestämmelser om redovisning av partistöd finns i 4 kap 31 § kommunallagen och
14 § bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.
Remissyttrande
Redovisningen av beslutade partistöd 2021 har inte varit på remiss.
Behandlad enligt MBL
Medbestämmandelagen är inte tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Ärendet kan avslutas.
Förvaltningens bedömning
Det finns enligt förvaltningens mening inte skäl att vidta några åtgärder, utan redovisningen
kan läggas till handlingarna.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

ALE

Kommunstyrelsen

2021 -04- 2 1
Dnr,

Revistonsberättetee för Ate SD förenirig 2020
Vid revisionen fanns tillgängligt verifikat för året, huvudbok, balansrapport, samt
bankbesked.
Saldon stämde mot redovisat.

De huvudsakliga intäkterna har kommit från kommunens mandatstöd. Utbetalmngar
har skett enligt-styrebebesliit och stagar; samt eniigt fu]1makt från styreisen.

Föreningens ekonomi har skötts i enlighet med god sed och i god ordning. Verksamheten är
skött i enlighet med föreningens syften och stadgar.
Partistödet har använts till att stärka partiets ställning t den kommunala demokratin inom A le
kommun.

Ansvarsfrihet rekommenderas för föreningen skötsel och ekonomi for 2020.

Carl Carlsson, revisor, Prässebo 20jfebruari 2021
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Granskningsrapport (Oranskningsrapportkan i ställetlämnaspäsärskiltpapperoch med annatinnehåll)
Efter genomförd granskning, intygas härmed att ovanstående redovisning ger en
rättvisande bild av hur partiet har använt det kommunala partistödet.

7-^.^. ?.....?^....--., Z^'2-V
(Ort och datum)

(Namnteckning)

Av partiet utsedd särskild granskare

.

^.'^....Qft. ^.^. s^^...^...^ih^\*'J^.. ^

^^>

(Namnförtydligande)

^.<^^..L.ll,... h.^...^q..?re:s^1'0
(Adress)

0$2jc> -€. <o-i og l
(Telefonnummer)
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Blankett 2; 2017-01-09 (Redovisning)
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Kommunstyrelsen
Registrator
Ale kommun

449 80 Alafors

Redovisning av kommunalt partistöd
.

^Y.^.^^MaK^^rM.
^.... ..............härunderår .ZP.^.C?. ...

(Partietsnai^iT^^ ^ (^-, ^^

(Redovisningsår)

använt. .W."\. ^.1?.. ^.S..^.... kr av erhållet kommunalt partistöd för att stärka
fBelopp)

partiets ställning i den kommunala demokratin inom Ale kommun.
Hur det förbrukat partistödet har använts framgår av bilaga l .

Partiet har kvar partistöd att redovisa till kommande år enligt följande uträkning.

Ingåendebalans (IB) den l januari

?.?.3É).l./.^P.
. .kr

(Partistödkvar att redovisa från tidigare redovisningsår)

Partistöd erhållet under redovisningsåret

+. ^.tJ<?. .. f^.Y... kr

Partistöd använt under redovisningsåret

-..l.0.^. ^•. o:f6/.. kr

Utgående balans (UB) den 3 l december

=. ).^u. .Lf. ifi^. kr

(Kvarvarande redovisningspliktigt partistöd som överförs till nästa redovisningsår.)

Om utgående balans är större än 0, kryssa för tillämplig mening nedan.

B Vid redovisningsårets utgång hade partiet kvar likvida medel till ett belopp
motsvarande eller större än den utgående balansen.
(Det partistöd partiet fortfarande är redovisningsskyldigt för hade inte förbrukats den 31 december redovisningsåret.

Med likvida medel menas direkt tillgängliga pengar i kassa eller på konto.)

Vid redovisningsårets utgång hade partiet kvar likvida medel till ett belopp av
kr.

?

(Det partistöd partiet är redovisningsskyldigt för hade helt eller delvis förbrukats den 31 december redovisningsåret för
annat ändamål än för att stärka partiets ställningi den kommunala demokratin inom AIe kommun. Med likvida medel
menas direkt tillgängligapengar i kassa eller på konto.)

^.ol..... ^y.-oz.-p,^

.

(Ort och datum)

(OrdfÖrandes/finnatecknares namnteckning)
.

(Kassörs/firmatecknares namnteckning)

^.b. ^.t. ^fi^oM... ..^^M^.^r...

CNamnfSrtydligande)

Blankett 2; 2017-01-09 (Redovisning)

(Namn&rtydligande)
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BUaga l till redovisning for re<
.

^}?tr^ i^e^?ö.!<.^a.ier.!}.a:.
.
(Partiets namn)

Det partistöd som har använts för att stärka partiets stälhiing i den kommunala
demota-atin inom Ale koinmun har använts på följande sätt.

<ro< ~

^?s^-
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-^^/^/
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fö ^^ K'^y} v-

1^5-/-
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}?^,-

^roft i ori^K^r

^^t^^K^rR ^0,^•nnon HöSt^.

5^r

^d\/er

^/IÖ^

^niofS-^tr^
pa^Ko^>manT K^OQ
i

fof^c
fiwiK^^n^&C

^l^^tt^^CtT
^'

n-

^^/-

1e1z/^

1^?o^
?1fe?o/"~

^Tv /-

Av det använda partistödet har .. ' L. Jy. >J............. kr överförts till andra delar
av partiorgamsationen.

(Belopp)

(Med andra delar av partiorganisationenmenas juridisk person som är direkt eller indirektmedlem i samma
moderorganisation som partietoch juridisk person som någon av dessa helt eller delvis äga- och juridiskperson som har
till ändamål att stödja någon av tidigare angivna delar av partiorganisationen.)

För överföring till andra delar av partiorganisationen har följande
motprestationer erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin inom Ale kommun.

-po^f h-e^^.d-a 5~000/
^eQ\^-éfr ^w)i^nn.^ 20ir0/^
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Blankett 3; 2017-01-20 (Bilaga till redovisning)
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Kommunstyrelsen
Registrator
Ale kommun

449 80 Alafors

Redovisning av konimunalt partistöd

A^€: : J) 6 MC> ^.rLArCT^,.harunderår.J.^

(Partietsnamn)

^ (^ f) CTi^

.

(Redovisningsär)

använt........ '. .^;.'<^.Y... kr av erhållet kommunalt partistöd för att stärka
(Belopp)

partiets ställning i den kommunala demokratin inom Ale kommun.
Hur det förbrukat partistödet har använts framgår av bilaga l .

Partiet har kvar partistöd att redovisa till kommande år enligt följande uträkning.
Ingående balans (IB) den l januari

Partistöderhållet under redovisningsåret

+.^;..8:?J.t

Partistöd använt under redovisningsåret

-..^.-. ^.^P...kr

(Partistöd kvar att redovisa frän tidigare redovisningsär)

-^3öW/.r4Wr

p^^ste^^//9

C^eW lö/i-i6\

-.. WASS..^
(Kvarvarande redovisningspliktigt partistöd som överförstill nästa redovisningsår.)

Om utgående balans är större än 0, kryssa förtillämplig mening nedan.

•^Vid redovisningsåretsutgånghade partietkvar likvidamedel tUl ettbelopp
motsvarande eller större än den utgående balansen.

pel partistödpartietfortfarande ar redovisningsskyldigt förhade inteförbrukats den 31 december redovisningsäret.
Med likvida medel menas direkt tillgängliga pengar i kassa eller pä konto.)

utgång hade partiet kvar likvida medel till ett belopp av

^^.^^.;.... kr.

(Det partistödpartiet ärredövisningsskyldigt förhade helt ellerdelvis förbrukats den 31 december redovisnmgsåTet för
annat ändamäl'änförattstärkapartietsställningi den kommunala demokratin inom Ale kommun. Med likvidamedel

menas direkt tillgängligapengar i kassa eller pä konto.)

^i^c^^
•^-

^21-1^^.?.

(Ort och datum)

<S'^3".'H1". A.-R'
(Ord&ran

rmati

(Namnförtydligande)

(Kassörs/firmatecknares nanmtec

ing)

^ f^^j

(NEÅftnfiSrtydligande)

DCIA^ f^o^^^^^r A'^^(?
1^ /^^IY^<
Blankett 2; 2017-01-09 (Redovisning)
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GranskningSrappOrt

(Crranskningsrapport kan

i stället lämnas på särskilt papper och med annat innehåll)

Efter genomförd granskning, intygas härmed att ovanstående redovisning ger en
rättvisande bild av hiu- partiet har använt det kommunala partistödet.

T^^.A^±. ^. ^........
(Ort och datum)

~^
(Namnteckning)

Av partiet utsedd särskild granskare

..^^........(?. ^.^^..

(Adress)

Qw^^i %
.6^.
fTelefonnummer)

Blankett 2; 2017-01-09 (Redovisning)

Partistöd 2021
Prisbasbelopp:

47600

26,5 % av pbb avrundat
Första halvåret

12614

Parti
Socialdemokraterna

Grundstöd

Mandat

13

19 040 kr
19 040 kr

Mandatstöd

Grundstöd Mandatstöd

Belopp enl
bestämmelser

Utanordning gjord Kommentar

183 022 kr

2021-02-26

Socialdemokraterna

13

19 040 kr

163 982 kr

183 022 kr

2021-07-23

Socialdemokraterna

366 044 kr

69 496 kr

2021-02-26

Vänsterpartiet

4

19 040 kr

69 496 kr

2021-07-23

Vänsterpartiet

138 992 kr

2021-02-26

Miljöpartiet

2

19 040 kr

50 456 kr
25 228 kr

2021-02-26

FIA
AD

3

19 040 kr

l

19 040 kr

3
2

19 040 kr
19 040 kr

2

19 040 kr

11

19 040 kr

138 754 kr

8

19 040 kr

100 912 kr

Miljöpartiet

2

19 040 kr

25 228 kr

44 268 kr

FIA

3

19 040 kr

37 842 kr

56882kr

AD

l

19 040 kr

12 614 kr

31 654 kr

2021-02-26

Centerpartiet
Kristdemokraterna

3

19 040 kr

37 842 kr

56882kr

2021-02-26

19 040 kr

25 228 kr

44268kr

2021-02-26

2

19 040 kr

25 228 kr

44268kr

2021-02-26

Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna

11

19 040 kr

138 754 kr

157794kr

2021-02-26

Moderaterna

19 040 kr

100 912 kr

119952kr

2021-02-26

Sverigedemokraterna

2

Mandat

163 982 kr
50456

Vänsterpartiet

Moderaterna

Parti

Kommentar

bestämmelser

4

Liberalerna

Summa helår

Andra halvåret

44 268 kr
2021-09-27 (Felaktig ut- Miljöpartiet
betalning rättad 2021-11-24)
FIA
56882kr
2021-09-27
37 842 kr
8 204 kr
2021-12-28 Avdrag med AD
12 614 kr
23 450 kr enl 12 § partistödsbestämmelserna (annat ändamål)
56882kr
2021-07-23
Centerpartiet
37 842 kr
Kristdemokraterna
44268kr
2021-08-02
25 228 kr
Liberalerna
44268kr
2021-08-13
25 228 kr
157 794 kr

2021-09-27 (Felaktig ut-

Moderaterna

88 536 kr
113 764 kr
39 858 kr
113 764 kr
88 536 kr
88 536 kr
315 588 kr

betalning rättad 2021-11-25)
Sverigedemokraterna
Ansvar

Verksamhet
Konto

14
121

4531

119 952 kr

2021-07-23

Sverigedemokraterna
Summa samtliga

239 904 kr
1593522kr
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2022.34
Datum: 2022-01-27
Kommunsekreterare Afram Shiba
Kommunstyrelsen

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i KF § 9, 2005-03-29 beslutat att kommunstyrelsen och nämnder
årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag som kommunfullmäktige lämnat till
nämnderna men som inte verkställts. Samråd har skett med sektorerna för att bedöma om
uppdragen kan anses vara verkställda eller inte. I detta ärende redovisas de uppdrag som
kommunfullmäktige gett till nämnderna till och med utgången av 2021 samt även de motioner
som kommunfullmäktige bifallit men men som ännu inte kan anses vara verkställda. I
sammanställningen tas även uppdrag med som kan anses ha blivit verkställda under utgången
av 2021.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-27
Sammanställning över uppdrag från kommunfullmäktige
Beslutet skickas till:
För vidare hantering

Kommunsekreterare
För kännedom

Kanslichef

Ärendet
Kommunfullmäktige har i KF § 9, 2005-03-29 beslutat att kommunstyrelsen och nämnder
årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag som kommunfullmäktige lämnat till
nämnderna men som inte verkställts. Samråd har skett med sektorerna för att bedöma om
uppdragen kan anses vara verkställda eller inte. I detta ärende redovisas de uppdrag som
kommunfullmäktige gett till nämnderna till och med utgången av 2021 samt även de motioner
som kommunfullmäktige bifallit men men som ännu inte kan anses vara verkställda. I
sammanställningen tas även uppdrag med som kan anses ha blivit verkställda under utgången
av 2021.
Ekonomisk bedömning
Denna redovisning har i sig inga ekonomiska konsekvenser utan uppmärksammar endast
kommunfullmäktige på de beslut som ännu inte verkställts. Däremot kan de uppdrag som
redovisas i sammanställningen i sig medföra kostnader när de verkställs. Den ekonomiska
bedömningen har därmed beaktats men bedöms för just detta ärende inte tillföra något
ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Beslutet expedieras enligt framtagen rutin av kommunsekreteraren till berörda handläggare
inom sektor kommunstyrelsen och till övriga nämnder.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör ingen bedömning annat än att sammanställa de uppdrag som
kommunfullmäktige gett till nämnderna enligt rutin. Samråd har skett med sektorerna
gällande uppdragen för att bedöma om uppdragen kan anses vara avslutade eller inte och
därför redovisas även de uppdrag som kan anses vara verkställda under 2021.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Skapad: 2022-01-25
Ärendenummer: KS.2022.34
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Redovisning av ej verkställda uppdrag från kommunfullmäktige under 2021
Beslutsdatum

2015-10-26

Paragraf

KF § 158

Ärendenr

Ärende

Beslut

Adressat

Status

KS.2015.282

Utveckla Ale - Två
huvudorter i Ale
kommun

Kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
extern hyresvärd utarbeta förslag till kommunhus
i Nödinge. Uppdraget skall återredovisas till
kommunfullmäktige för ställningstagande innan
avtalsförhandlingar inleds.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade i KS §
145, 2021-06-08 om ett fortsatt arbete
med ett lokalprogram för ett nytt
kommunhus, arbete pågår.

Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i anslutning till att
förslag till kommunhus redovisas beskriva de
ekonomiska konsekvenserna inklusive
effekterna av att kommunhuset i Alafors
avvecklas för ställningstagande.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade i KS §
145, 2021-06-08 om ett fortsatt arbete
med ett lokalprogram för ett nytt
kommunhus, arbete pågår.

2015-10-26

KF § 158

KS.2015.282

Utveckla Ale - Två
huvudorter i Ale
kommun

2016-10-10

KF § 179

KS.2016.166

Bifallen motion från
Mikael Berglund (M)
om medborgarbudget

Moderaterna i Ale kommun föreslår att Ale
kommun utreder hur man kan arbeta med
medborgarbudget och kostnader för detta.

Kommunstyrelsen

Ingen information om vilka åtgärder
förvaltningen vidtagit

Erik Liljeberg (M) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att kommunen i enlighet med ovan
anordnar en prisceremoni för att lyfta fram
vardagshjältar vars insatser för sina
medmänniskor eller för samhället förtjänar att
uppmärksammas.

Kommunstyrelsen

Ingen information om vilka åtgärder
förvaltningen vidtagit

Samhällsbyggnad
snämnden

Ärendet hör samman med ärendet om
övertagande av huvudmannaskapet
för vägföreningar och inväntar därmed
beslut i den frågan.

Servicenämnden,
Samhällsbyggnad
snämnden

Möte planeras mellan servicenämnden
och samhällsbyggnadsnämnden om
att enas vari AB Alebyggens
medverkan i samhällsbyggnadsprocessen ligger. Därefter arbete för
att skriva avtal/överenskommelse.

2018-12-17

KF § 233

KS.2018.50

Bifallen motion från
Erik Liljeberg (M) om
att visa vardagshjältar
uppskattning genom
en prisceremoni

2021-01-25

KF § 37

KS.2020.381

Finansiering av gångoch cykelbanor i
anslutning till
vägföreningars väg

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med
uppdraget att begära in yttrande från
vägföreningarna avseende förändringen.

KS.2020.306

Revidering av
bolagsordning och
ägardirektiv för AB
Alebyggen

Kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen,
servicenämnden och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skriva
överenskommelser kring samarbetsformer.

2021-01-25

KF § 28
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Beslutsdatum

2021-01-25

2021-01-25

2021-01-25

Paragraf

KF § 28

KF § 22

KF § 22

Ärendenr

Ärende

Beslut

Adressat

Status

KS.2020.306

Revidering av
bolagsordning och
ägardirektiv för AB
Alebyggen

Kommunfullmäktige beslutar att ge Alebyggen
tillsammans med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram
ett gemensamt avtal som reglerar ansvar och
regelverk rörande bostadsförsörjning för
personer utanför ordinarie bostadsmarknad,
berörda av lag (2016:38) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning samt
regler för hantering av bostadsanpassning.

Socialnämnden

Sektor socialtjänst har haft möten med
AB Alebyggen för att utröna
förutsättningarna för avtal och sektor
socialtjänst arbetar fram ett förslag till
avtal som väntas kunna diskuteras
som ett förslag under våren 2022.

KS.2018.154

Bifallen motion från
Erik Liljeberg (M) - Låt
det synas när man
kommit till Ale

Erik Liljeberg (M) föreslår i motionen att
kommunfullmäktige uppdrar åt sektor
kommunstyrelsen att utreda en möjlig utformning
av tydliga skyltar eller motsvarande
”landmärken” vid infarten eller i förekommande
fall infarterna till Ale kommun.

Kommunstyrelsen

Senast diskussion i kommunstyrelsens
arbetsutskott 4 januari om tre olika
inriktningsförslag där man valde att gå
på ett förslag som går ut på digital
dialog med invånare. Resultatet från
dialogen utgör grund för att föreslå en
utformning av ett landmärke/konstverk.

KS.2018.154

Bifallen motion från
Erik Liljeberg (M) - Låt
det synas när man
kommit till Ale

Erik Liljeberg (M) föreslår i motionen att
kommunfullmäktige uppdrar åt sektor
kommunstyrelsen att utreda vad kostnaden
skulle bli att uppföra tydliga skyltar eller
motsvarande ”landmärken”.

Kommunstyrelsen

Budgetförslag tas fram efter den
digitala dialogen när förslaget till
landmärke/konstverket utformas.

Erik Liljeberg (M) föreslår i motionen att
kommunfullmäktige uppdrar åt sektor
kommunstyrelsen att utreda och skapa en plan
för hur Ale kommun långsiktigt kan arbeta med
att exponera och ta tillvara den grafiska profilen i
den offentliga miljön.

Kommunstyrelsen

Arbete pågår med att ett
gestaltningsprogram tas fram för att
skapa en genomgående i den
offentliga miljön.

Kommunstyrelsen

Uppdraget ute på remiss i sektorerna,
beslut väntas under första kvartalet
2022

Kommunstyrelsen

Samtal i kommunstyrelsens
arbetsutskott 4 januari om vilken
inriktning man ska välja på den
fortsatta utredningen. Förvaltningen
tog med sig synpunkterna och
fortsätter arbetet.

2021-01-25

KF § 22

KS.2018.154

Bifallen motion från
Erik Liljeberg (M) - Låt
det synas när man
kommit till Ale

2021-01-25

KF § 35

KS.2020.186

Redovisning av
uppdrag i
verksamhetsplanen
2019

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att skapa de styrdokument
som krävs för att på ett kommungemensamt sätt
hantera synpunkter och klagomål.

KS.2020.186

Redovisning av
uppdrag i
verksamhetsplanen
2019

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och
att en översyn görs av reglementen för att
likställa och samordna. Kommunstyrelsens
arbetsutskott ska vara referensgrupp i arbetet.

2021-01-25

KF § 35
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Beslutsdatum

2021-03-29

2021-11-15

2021-12-20

Paragraf

Ärendenr

Ärende

Beslut

Adressat

Status

KF § 105

KSSOU.2020.504

Revidering av energioch klimatstrategi

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna för
utbildning, omsorg och arbetsmarknad, kulturoch fritid, service, samhällsbyggnad och
kommunstyrelsen att ta fram handlingsplaner för
2021.

Samtliga nämnder

Arbetet med att följa upp om
handlingsplaner upprättats görs i
samband med årsredovisningen.

KS.2021.187

Bifallen motion från
Dennis Ljunggren (S)
om taxor och avgifters
påverkan på
boendekostnader.

Socialdemokraterna föreslår att kommunen tar
fram exempel samt uppdaterar dessa årligen på
hur våra taxor och avgifter påverkar ett antal
snittboenden och familjekonstellationer och
presenterar uppgifterna via kommunens
hemsida.

Kommunstyrelsen

Ingen information om vilka åtgärder
förvaltningen vidtagit

Lokalförsörjningsplan
2023-2032

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

Servicenämnden

Uppdraget beaktas i nästkommande
lokalförsörjningsplan

KF § 219

KF § 253

KS.2021.505
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Uppdrag från kommunfullmäktige som verkställts under 2021 – Redovisas för kännedom
Beslutsdatum

Paragraf

Ärendenr

Ärende

Beslutsmening

Adressat

Status

2019-06-17

KF § 105

KS.2019.150

Lokalförsörjningsplan
2020-2029

Kommunfullmäktige ger servicenämnden i
uppdrag att omgående göra en utredning och
undersöka alternativa lokaler för IFO.

Servicenämnden

Avtal finns på plats

2020-04-06

KF § 83

KS.2020.138

Reglemente för
krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för
krisledningsnämnden ska ses över senast
december 2020.

Kommunstyrelsen

Genomgång genomförd

KS.2020.224

Avtal med
pensionärsföreningar
samt taxa för
pensionärsföreningar

Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
slutföra förhandlingarna med de
pensionärsföreningar som omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014 § 56,
gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling
med i syfte att arbeta fram nya avtal. Samarbete
ska ske med kultur- och fritidsnämnden.

Socialnämnden,
Kultur- och
fritidsnämnden

Avtal har sagts upp efter delegation till
sektorchef socialtjänst i beslut SN §
51, 2021-06-10 och arbete pågår inom
sektor socialtjänst för att kunna
förhandla om nya avtal

KS.2020.224

Avtal med
pensionärsföreningar
samt taxa för
pensionärsföreningar

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse
att kommunen säger upp de avtal som omfattas
av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den
15 maj 2014, § 56.

Kommunstyrelsen

Avtal har sagts upp

Kultur- och
fritidsnämnden,
Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnad
snämnden

Samverkan pågår mellan nämnderna,
sektor kommunstyrelsen ansvarar för
kommunikation och
samhällsbyggnadsnämnden ska ha
inventerat sina gröna objekt. Kulturoch fritidsnämnden har möjliggjort
riktade bidrag inom ramen för
befintliga bidragsbestämmelser (se
samma beslut i sammanställningen
där KFN adresserats)

2020-09-07

2020-09-07

2021-01-25

KF § 142

KF § 142

KF § 36

KS.2019.305

Drift av pilgrimsled
genom Ale

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kulturoch fritidsnämnden, kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden att samverka kring
driften av Pilgrimsleden med syfte att
kvalitetssäkra leden på lång sikt.
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Beslutsdatum

2021-01-25

Paragraf

KF § 36

Ärendenr

KS.2019.305

Ärende

Beslutsmening

Adressat

Status

Drift av pilgrimsled
genom Ale

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kulturoch fritidsnämnden att möjliggöra för riktade
föreningsbidrag för skötsel av led i enlighet med
Ale kommuns rådande bidragsbestämmelser.

Kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har i budget
avsett pengar för föreningar att kunna
erhålla bidrag,
bidragsbestämmelserna har dock inte
ändrats utan grunderna "Bidrag till
kulturarvsföreningar" och "Projekt och
arrangemangsstöd" har använts

Samtliga nämnder

Presenterat på kommunfullmäktiges
sammanträden 2021-12-20 och 202201-24

Kultur- och
fritidsnämnden

Redogjort inför kommunfullmäktige
2022-01-24

2021-06-21

KF § 164

KSSOU.2021.264

Verksamhetsplan med
budget Ale kommun
2022-2025

2. Kommunfullmäktige uppdrar 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.

2021-12-20

KF § 263

KS.2021.140

Redovisning av ej
slutbehandlade
moioner för andra
halvåret 2021

Kommunfullmäktige beslutar att till nästa
sammanträde redogöra varför motionen från år
2019 ännu inte beretts, vad statusen är och när
beslut kan förväntas ske.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.633
Datum: 2022-01-31
Ekonomichef Ken Gunnesson
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 2021 - Löpande granskning av intern kontroll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar revisionens granskning och beslutar att godkänna förvaltningens
svar avseende den löpande granskningen av intern kontroll 2021 och sända svaret till
kommunrevisionen.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en
revisionsrapport avseende den löpande granskningens vilket har som syfte att ge kommunens
revisorer underlag för bedömningen av kommunens redovisning och interna kontroll.
Revisionen önskar svar på hur kommunstyrelsen avser att hantera rapporten och föreslagna
rekommendationer. I kommunstyrelsens svar till revisionen framgår att kommunen har för
avsikt att till delar arbeta in de rekommendationer som revisionen anger medan i några fall så
anser man att nuvarande rutiner är till fylles för att anses ha en god intern kontroll i granskade
processer. Svar på varje process framgår i avsnittet förvaltningens bedömning.

Maria Reinholdsson

Ken Gunnesson

Kommunchef

Ekonomichef

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, 2022-01-31
Frågor till kommunstyrelsen - Löpande granskning av intern kontroll
Granskningsrapport Ale kommun - intern kontroll
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Revisorerna
Ärendet
Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en
revisionsrapport avseende den löpande granskningens vilket har som syfte att ge kommunens
revisorer underlag för bedömningen av kommunens redovisning och interna kontroll.
Granskningen av den interna kontrollen omfattade följande processer:
·
·
·
·
·
·
·

Bokslutsprocessen
Löneprocessen, inklusive pensioner
Inköpsprocessen
Investeringsprocessen
Exploateringsprocessen
Processen för intäkter och kravhantering
Processen för redovisning av mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt

I rapporten lämnas en beskrivning av gjorda iakttagelser och rekommendationer
inom de granskade områdena. Granskningsrapporten översänds med önskemål att erhålla
svar från kommunstyrelsen avseende:
Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer
·
som redovisas i rapporten?
När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
·
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara
genomförda?
Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
·
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Aktiviteter som förvaltningen föreslår och som framgår i förvaltningens bedömning kommer
att genomföras av beröda handläggare inom kommunen under 2022.
Förvaltningens bedömning
Nedan följer förvaltningens bedömning av de rekommendationer kommunrevisonen framför i
sin rapport.

Bokslutsprocessen
Revisionen rekommenderar kommunen att införa en skriftlig rutin avseende attest av
manuella bokföringsorder, framförallt de bokningar som är resultatpåverkande. Ett alternativ
är att kommunen definierar beloppsgränser eller karaktär på bokningar som ska attesteras i
syfte att uppnå en ändamålsenlig rutin där endast de bokningar som anses som riskfyllda
attesteras.
Kommunen fastställde ett nytt uppdaterat attestreglemente 2021. Förvaltningen gör
bedömningen att administrationen och tidsfördröjning av att lägga på en attestflöde av
bokföringsordrar vida överstiger den nytta som detta attestförfarande skulle medföra
tillsammans med att förvaltningen anser att en attest kan medföra en "falsk säkerhet". Den
som ska attestera bokföringsordern, som i många fall avser uppbokning av intäkter alt
kostnader i månadsbokslut, har inte kunskap eller kan göra bedömningen av om det är rätt
belopp som bokas upp utan en gedigen genomgång och har därför svårt att attestera beloppen.
Till alla uppbokningar ska dessutom bifogas underlag så det går att härleda vad
Ale kommun
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uppbokningen/bokföringsordern avser. Inga bokföringsordrar är heller likviditetspåverkande
och således inte medför någon utbetalning till enskild.

Löneprocessen inklusive pensioner
Revisionen rekommenderar att kommunen upprättar en processbeskrivning som anger
väsentliga rutiner och kontrollfunktioner för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt, minska
personberoendet samt förebygga risken för att fel uppstår. Revisionen rekommenderar vidare
att kommunen inför en rutin för att följa upp ändringar av grunddata i löneregistret, till
exempel genom granskning och eventuella stickprov av logglista. En sådan kontroll bör
utföras av en person som inte själv har behörighet att registrera grunddata.
Löneprocessen - Det pågår redan idag ett arbete med att tydliggöra löneprocessen, dels olika
arbetsmoment men också gällande de kontroller, exempelvis gällande frånvaro, skulder och
utlägg mm, som löneadministratörerna genomför månadsvis. Samtliga löneadministratörer
genomför likvärdiga rapporter/kontroller för sina områden. En del i detta är att i våra
månatliga rutiner har tydliggjort vilka två dagar i månaden som dessa rutiner genomförs, lön
kvalitetssäkrar genom att ta ut flertalet rapporter under två dagar efter att lönesystemet stängt
för chef innan lönekörning, samtliga av dessa kontroller syftar till att minimera fel. Efter lön
har genomfört kontroller ska chef genomföra en kostnadskontroll där bruttolönesumman för
varje medarbetare syns, här finns även möjlighet för chef att granska varje medarbetares
lönespecifikation. Utöver detta jobbar avdelningen kontinuerligt med att säkerställa att
manualer är uppdaterade och lättillgängliga, dels manualer för internt arbete men även
manualer för de som har medarbetarroll, tillstyrkarroll samt chefsroll.
HR-avdelningen har precis påbörjat ett arbete för att säkerställa en likvärdig handläggning
och gemensamma arbetssätt, detta innebär att vi varannan vecka har en timme där en
medarbetare presenterar ett arbetsmoment i lönehandläggningen. Man ägnar en timme åt att
tillsammans prata igenom att processen är ändamålsenlig och uppdaterar vid behov. Detta
dokumenteras i både manual och presentation som finns tillgänglig för samtliga medarbetare
på avdelningen. Detta arbetssättet kommer att premanentas, vilket kommer leda till en mer
kvalitetssäkrad löneprocess där samtliga medarbetare har kunskap om alla moment.
Ändring av grunddata - Redan idag så kan ingen ändra eller registrera grunddata gällande
sig själv. Det är främst löneadministratörer inom avdelningen som registrerar grunddata även
om samtliga inom enheten har behörighet att göra detta för att kunna utföra sitt jobb samt
ställa upp för sina kollegor vid behov.
Man planerar att införa en tydligare kontroll av logglistor med regelbundenhet, veckovis.
Dessa kommer att genomföras av systemförvaltare på enheten, dessa har behörighet att
registrera grunddata men har inte arbetsuppgiften i sitt grunduppdrag. Man ser att kontrollerna
behöver genomföras av medarbetare med kunskap om lön och ser därmed att de är mest
lämpade för uppgiften. Dessa finns redan tillgängliga och redan idag granskas loggar vid
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behov. De loggar som vi konternuerligt kommer att börja följa upp är exempelvis ändring av
lön, borttag av poster, samt korrigeringar. Redan idag genomförs kontroller av logglistan som
kommer med bearbetning och kontering av lön. Innan verkställan av lön kontrolleras tex
orimligt brutto. Utöver detta kommer avdelningen att göra stickprov på exempelvis nya
anställningar, frånvaro, tillägg med mera.

Inköps- och utbetalningsprocessen
Revisionen rekommenderar att kommunen definierar hur uppföljningen av inköp samt
ramavtalstrohet ska genomföras samt hur ofta uppföljningen ska genomföras.
Revisionen rekommenderar vidare att kommunen inför en rutin för att följa upp ändringar av
grunddata i leverantörssystemet, till exempel genom granskning och eventuella stickprov av
logglista. En sådan kontroll bör utföras av en person som inte själv har behörighet att
registrera Grunddata.
Inköp och ramavtalstrohet - Idag görs löpande uppföljning av inköp och ramavtalstrohet
både genom stickprov på redovisningsenheten samt genom granskning av gjorda inköp
jämfört med ramavtal på upphandlingsenheten med stöd av redovisingseneheten. Denna rutin
kan med fördel utvecklas och formaliseras än mer så förvaltningen tar med sig
rekommendationen att ta fram en skriftlig rutin som tydliggör processen avseende bland annat
innehåll och frekvens. Denna kommer att tas fram under 2022.
Ändringar av grunddata - I och med bytet av ekonomisystem som kommunen nu gjort och
gått över till Unit4ERP så finns det bättre möjligheter att ta fram logglistor på gjorda
ändringar i alla grunddata. Förvaltningen kommer att ta till sig rekommendationen och ta ram
en rutin för granskning av ändringar i grunddata under 2022.

Investeringsproccessen
Revisionen rekommenderar att kommunen ser över investeringsprocessen och definierar för
vilka investeringsprojekt som ett investeringsbeslut ska upprättas samt vilka uppgifter som
skaframgå av investeringsbeslutet. Revisionen rekommenderar vidare att kommunen
definierar att det ska upprättas en slutrapport där utfallet av investeringsprojekten jämförs
mot ursprunglig kalkyl och väsentliga avvikelser utreds och förklaras. Sist rekommenderar
man att kommunen dokumenterar sina bedömningar för vilka väsentliga leasingavtal som är
att betrakta såsom operationella eller finansiella leasingavtal för att tydliggöra efterlevnaden
av RKR R5 Leasing.
Investeringsbeslut - Alla investeringar som görs finns antingen med i investeringsbeslutet
som tas upp i KF varje år, beslutet berör alltid de närmaste 4 åren, eller så har de gått upp som
separata ärenden under året. Innan de är med upp i KF som har de alltid också varit med i
varje berörd nämnd. I nämnden har också generellt den standardiserade blanketten använts för
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alla investeringar som ej berör fastigheter, som delvis har en separat process som hänger ihop
med lokalförsörjningsprocessen. Förvaltningen tar dock med sig åsikten framåt och överväger
att tydligare formalisera processen utan att administrationen ökar
Slutrapport - Alla investeringsprojekt är med i bokslutet och det går där att följa om
investeringen för varje enskilt år har följt budget och när ett projekt avslutas går det där också
se om budgeten hölls eller inte på totalen då över eller underskott ombudgeteras mellan år.
Förvaltningen tar dock under övervägande om även denna processen skall formaliseras
tydligare för större investeringsprojekt.
Leasing -Förvaltningen noterar revisionens bedömning men står fast i sin bedömning att fullt
ut följa rekommendationen innebär kraftigt ökad administration där nyttan inte kan motiveras.
Förvaltningen bedömer att ett följande av rekommendationen fullt ut inte direkt tillför något
för att påvisa kommunens totala finansiella ställning.

Exploateringsprocessen
Revisionen rekommenderar kommunen att se över processbeskrivningen för exploateringsprocessen för att säkerställa efterlevnad av rådets gällande redovisningsrekommendationer
för exploatering. Revisonen rekommenderar vidare att kommunen att se över rutinen för att
möjliggöra resultatavräkning av exploateringsprojekt vid försäljning av tomter.
Förvaltningen delar revisonens rekommendationer och det har redan påbörjats en översyn av
kommunens hantering av expoateringsprocessen där det bland annat kommer att förtydligas
roller, ansvar, arbetsprocesser och ekonomiska rutiner. Vissa förändringar är redan
genomförda såsom att kommunen nu följer den uppdaterade rekommendationen från Rådet
för kommunal redovisning avseende gatukostnadsersättningar och exploateringsintäkter även
om ekonomiavdelningen i sak tycker att den uppdaterade rekommendationen om att
gatukostnadsersättningar ska resultatföras direkt är felaktig. Under 2022 kommer också
kommunen att gå över till resultatavräkning av exploateringsprojekt vid försäljning av tomter
och inte som idag främst göra slutavräkning på hela området när alla tomter är sålda.

Övrigt (finanspolicyn)
Vi rekommenderar kommunen att årligen fastställa tillämpningsföreskrifter i enlighet med
vad som framgår av kommunens finanspolicy.
Förvaltningen har för avsikt att arbeta om och uppdatera nu gällande finanspolicy från 2012
för politiskt fastställande under 2022. Då kommer vi att ta revisonens rekommendation i
beaktande.
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Till:

För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Löpande granskning av intern kontroll
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 13 december 2021 antagit bifogad
revisionsrapport. Den löpande granskningens syfte är att ge kommunens revisorer
underlag för bedömningen av kommunens redovisning och interna kontroll.
Granskningen av den interna kontrollen omfattar följande processer:
Bokslutsprocessen
Löneprocessen, inklusive pensioner
lnköpsprocessen
Investeringsprocessen
Exploateringsprocessen
Processen för intäkter och kravhantering
Processen för redovisning av mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt
rapporten lämnas en beskrivning av gjorda iakttagelser och rekommendationer
inom de granskade områdena.
Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 13 mars 2022 erhålla
svar från kommunstyrelsen på nedan frågeställningar med anledning av
granskningen.
•

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

•

När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att
vara genomförda?

•

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att
genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten?

För revisorerna i Ale kommun den 13 december 2021

Y~t7!duk~I
Irene Hellekant
Kommunrevisionens ordförande

Vice ordförande kommunrevisionen

Revisionsrapport 2021
Genomförd på uppdrag av revisorerna

Ale kommun
Löpande granskning 2021
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Som ett led i årets revision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under
2021 sammanställts.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa
områden där förbättringar kan ske. Vår granskning täcker endast områden och aspekter
väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i
rutiner och intern kontroll.
Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de områden där
vi har synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras.

1.2. Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen
av kommunens redovisning och interna kontroll.
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer:

•
•
•
•
•
•
•

Bokslutsprocessen
Löneprocessen, inklusive pensioner
Inköpsprocessen
Investeringsprocessen
Exploateringsprocessen
Processen för intäkter och kravhantering
Processen för redovisning av mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet,
exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i
huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.
Övrig granskning som genomförts är bland annat:

•
•
•
•

Analys av huruvida kommunens redovisningsreglemente beaktas vad gäller
gränsdragning mellan investering och drift
Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar
Övergripande resultatanalys samt kontoanalyser på väsentliga intäkts- och
kostnadskonton
Genomgång av finanspolicy
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar
2.1. Bokslutsprocessen
2.1.1. Gjorda iakttagelser
Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk som föreligger, för redovisningen, i
bokslutet gör att processen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner i
bokslutet rörande ansvar, periodiseringar och avstämningar.
Vi har kunnat konstatera att det finns en tydlig ansvarsfördelning av arbetsuppgifter i
bokslutet, samt en fastställd tidplan. Det framgår vem som har ansvar för respektive post
samt när i tiden avstämning skall ske.
Vi noterar att manuella bokföringsorder kan upprättas och registreras av controllers samt
anställda på redovisningsavdelningen utan att kräva attest från annan än upprättaren.
2.1.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att införa en skriftlig rutin avseende attest av manuella
bokföringsorder, framförallt de bokningar som är resultatpåverkande. Ett alternativ är att
kommunen definierar beloppsgränser eller karaktär på bokningar som ska attesteras i syfte
att uppnå en ändamålsenlig rutin där endast de bokningar som anses som riskfyllda
attesteras.

2.2. Löneprocessen inklusive pensioner
2.2.1. Gjorda iakttagelser
Vi noterar att det saknas en processbeskrivning för lönerutinen.
Det saknas i dagsläget en rutin där ändringar av grunddata i löneregistret granskas, till
exempel genom granskning och stickprov av logglista.
2.2.2. Rekommendation
Vi rekommenderar att kommunen upprättar en processbeskrivning som anger väsentliga
rutiner och kontrollfunktioner för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt, minska
personberoendet samt förebygga risken för att fel uppstår.
Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin för att följa upp ändringar av grunddata i
löneregistret, till exempel genom granskning och eventuella stickprov av logglista. En sådan
kontroll bör utföras av en person som inte själv har behörighet att registrera grunddata.
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2.3. Inköps- och utbetalningsprocessen
2.3.1. Gjorda iakttagelser
Av vår granskning framkommer att det utförs uppföljningar av ramavtalstrohet mot
tecknade ramavtal samt uppföljning av ackumulerade inköp genom direktupphandling per
leverantör per tolv månader. Det finns dock ingen formaliserad rutin för hur och med vilken
periodicitet uppföljning ska genomföras.
Vi har vid genomgång av inköps- och utbetalningsprocessen noterat att kommunen inte har
en formaliserad process avseende uppföljning av förändring av grunddata i
leverantörssystemet. Kommunen anger dock att samtliga nya leverantörer kontrolleras med
stöd av Inyett innan de registreras i leverantörsregistret samt inför varje
leverantörsbetalning.
2.3.2. Rekommendation
Vi rekommenderar att kommunen definierar hur uppföljningen av inköp samt
ramavtalstrohet ska genomföras samt hur ofta uppföljningen ska genomföras.
Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin för att följa upp ändringar av grunddata i
leverantörssystemet, till exempel genom granskning och eventuella stickprov av logglista.
En sådan kontroll bör utföras av en person som inte själv har behörighet att registrera
grunddata.

2.4. Investeringsprocessen
2.4.1. Gjorda iakttagelser
Kommunen har ej formaliserat investeringsprocessen och därmed inte definierat för vilka
investeringar ett investeringsbeslut ska upprättas samt vilka uppgifter som ska framgå av
investeringsbeslutet. Av vår granskning framkommer dock att det oftast finns ett
investeringsbeslut för pågående investeringar.
Kommunen har ej definierat för vilka investeringsprojekt en dokumenterad slutrapport ska
upprättas som underlag inför aktivering samt analys av utfall i förhållande till ursprunglig
investeringskalkyl.
Kommunen har tecknat leasingavtal avseende lokalhyra, leasing av personbilar samt ITutrustning. I dagsläget redovisas samtliga leasingavtal såsom operationella leasingavtal, dvs
utgifterna kostnadsförs löpande. I enlighet med Rådet för kommunal redovisning (”RKR”)
R5 Leasing ska leasingavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna som förknippas med
ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren redovisas
som finansiella leasingavtal. Vid redovisning av finansiella leasingavtal redovisas avtalets
framtida minimileaseavgifter som tillgång och skuld. Under avtalets löptid kostnadsförs
avskrivningar av tillgången samt räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Utbetalda
leasingavgifter redovisas som amortering av leasingskulden.

4

2.4.2. Rekommendation
Vi rekommenderar att kommunen ser över investeringsprocessen och definierar för vilka
investeringsprojekt som ett investeringsbeslut ska upprättas samt vilka uppgifter som ska
framgå av investeringsbeslutet. Investeringsbeslutet utgör ett väsentligt underlag för den
ursprungliga investeringskalkylen. Investeringsbeslutet utgör även underlag för jämförelse
under investeringsprojektets genomförande samt vid upprättande av slutrapport inför
aktivering av slutfört investeringsprojekt.
Vi rekommenderar att kommunen definierar att det ska upprättas en slutrapport där utfallet
av investeringsprojekten jämförs mot ursprunglig kalkyl och väsentliga avvikelser utreds och
förklaras.
Vi rekommenderar kommunen att dokumentera sina bedömningar för vilka väsentliga
leasingavtal som är att betrakta såsom operationella eller finansiella leasingavtal för att
tydliggöra efterlevnaden av RKR R5 Leasing.

2.5. Exploateringsprocessen
2.5.1. Gjorda iakttagelser
Vi har i samband med vår genomgång av kommunens exploateringsprocess tagit del av
dokumentet ”Exploateringsprocessen i Ale kommun” som antogs av kommunstyrelsen
2015. Vi noterar att processbeskrivningen innehåller lämpliga kontrollmoment samt förslag
på utformning av slutrapport för exploateringsprojekt.
Vi noterar att kommunen av försiktighetsskäl oftast resultatavräknar exploateringsprojekt
först i slutskedet av projekten. Enligt RKR R2 ska resultatavräkning ske i takt med försäljning
av tomter.
2.5.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att se över processbeskrivningen för exploateringsprocessen
för att säkerställa efterlevnad av rådets gällande redovisningsrekommendationer för
exploatering.
Vi rekommenderar kommunen att se över rutinen för att möjliggöra resultatavräkning av
exploateringsprojekt vid försäljning av tomter.

2.6. Processen för intäkter och kravhantering
2.6.1. Gjorda iakttagelser
Vi har kartlagt kommunens process för intäkter och kravhantering. Genomgången berör
processen från att avtal tecknas med ny kund, insamling av underlag för beräkning av taxor,
fakturering, bokföring, inbetalning, periodisering samt uppföljande analys.
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2.6.2. Rekommendation
Processen bedöms i allt väsentligt fungera väl.

2.7. Processen för redovisning av mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt
2.7.1. Gjorda iakttagelser
Vi har kartlagt kommunens process för redovisning, rapportering samt betalning av
mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt.
2.7.2. Rekommendation
Processen bedöms i allt väsentligt fungera väl.

2.8. Övrigt
2.8.1. Gjorda iakttagelser
Vi har i samband med vår genomgång tagit del av kommunens finanspolicy som senast
fastställdes av kommunfullmäktige 2012. Av finanspolicyn framgår att ”kommunstyrelsen
fastställer årligen ”Tillämpningsföreskrifter” för finanspolicyn”. Vi har tagit del av
dokumentet ”Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter för 2017 och tills vidare” som är
daterat 2016-11-11.
2.8.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att årligen fastställa tillämpningsföreskrifter i enlighet med
vad som framgår av kommunens finanspolicy.

Göteborg den 13 december 2021
Anders Linusson
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Björn Hulthén
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.632
Datum: 2022-01-18
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 2021 - Uppföljande granskning av intern
kontroll och styrning vid inköp och användande av
verksamhetsfordon
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att såsom svar till revisionen ange att frågorna från och med maj
2019 helt och hållet hanteras av servicenämnden.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.
Sammanfattning
Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en
revisionsrapport från en uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och
användande av verksamhetsfordon 2019 i Ale kommun.
Revisorerna i Ale uttrycker i samma skrivelse att man önskar få svar från kommunstyrelsen
och servicenämnden senast den 13 mars 2022 på följande frågeställningar:
·

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten?

·

När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara
genomförda?

·

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

Förvaltningens bedömning är att bara servicenämnden kan svara på revisorernas frågor. Efter
en omorganisation av nämnderna har servicenämnden sedan 2019 tagit över ansvaret för
fordonen. För genomförande av beslutade åtgärder svarar respektive nämnd med tillhörande
sektor.
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E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(4)

Daniela Ölmunger

Joachim Wever

Avdelningschef SoU

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-18
Granskningsrapport Ale kommun - uppföljning av granskning av verksamhetsfordon
Frågor till kommunstyrelsen - uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid
inköp och användande av verksamhetsfordon 2019
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Utvecklingsledare SoU
För kännedom:
Avdelningschef SoU

Ärendet
Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 13 december 2021 översänt en
revisionsrapport från en uppföljande granskning av intern kontroll och styrning vid inköp och
användande av verksamhetsfordon 2019 i Ale kommun. Den uppföljande granskningen
genomfördes av Ernst & Young på uppdrag av revisorerna i Ale kommun. Granskningens
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och servicenämnden har vidtagit åtgärder
utifrån merparten av ställda rekommendationer, men att två rekommendationer kvarstår. De
rekommendationer som kvarstår är:
·

Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivsmedelskvitton, i
kommunens internkontrollplan

·

Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon

Revisorerna i Ale uttrycker i samma skrivelse att man önskar få svar från kommunstyrelsen
och servicenämnden senast den 13 mars 2022 på följande frågeställningar:
·

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten?
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·
·

När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara
genomförda?
Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Servicenämnden kommer att svara på revisorernas frågor.
Förvaltningens bedömning
Efter en omorganisation av nämnderna har servicenämnden sedan 2019 tagit över ansvaret för
fordonen och att bara servicenämnden kan svara på revisorernas frågor.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att inrätta en servicenämnd och under
våren 2019 övergick internservice där fordonshantering ingår, från kommunstyrelsen till
servicenämnden.
För genomförande av beslutade åtgärder svarar respektive nämnd med tillhörande sektor. I
kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att bevaka bland annat verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsen följer inom ramen för den löpande
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uppsikten hela den kommunala verksamheten. Verksamhetsansvaret åvilar dock enligt
gällande reglemente respektive nämnd.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Revisionen har under 2019 genomfört en granskning rörande intern styrning och kontroll av
inköp vid inköp och användande av verksamhetsfordon. Revisionen bedömde att
kommunstyrelsens interna styrning och kontroll vid inköp, leasing och användande av
verksamhetsfordon hade stora brister. Granskningen resulterade i flertalet rekommendationer
vilka kommunstyrelsen och nuvarande ansvarig servicenämnden bör vidta åtgärder utifrån.
Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna i Ale kommun i samband med sin risk- och
väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av revisionens tidigare rekommendationer och iakttagelser. Ansvarsgrunder som är
aktuella i denna granskning är bland annat risker för bristande styrning, uppföljning och
kontroll.
1.2. Syfte
Syftet med uppföljningen av 2019 års granskning är att bedöma hur kommunstyrelsen och
servicenämnden har arbetat vidare utifrån revisionsrapporternas rekommendationer och
kommunstyrelsens svar på rapporten.
Utifrån syftet ställs följande revisionsfrågor:
►
►

Vilka åtgärder har kommunstyrelse/nämnd vidtagit sedan granskningen?
Har åtgärderna resulterat i att tidigare brist är avhjälpt?

1.3. Metod
Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågeställningar. Sektor
kommunstyrelse och sektor service har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. Information
rörande dokumentation finns i bilaga 1.
1.4. Avgränsning
Uppföljningen begränsas till granskningen av intern kontroll och styrning vid inköp och
användande av verksamhetsfordon som revisionen genomförde under 2019.
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2. Granskning av inköp och användande av verksamhetsfordon
Syftet med granskningen 2019 var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt intern
styrning och kontroll vid inköp, leasing och användande av verksamhetsfordon. Granskningens
sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsens interna styrning och kontroll vid inköp,
leasing och användande av verksamhetsfordon hade stora brister.
Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:
► Ta fram gemensamma skriftliga rutiner för hantering av verksamhetsfordon,

exempelvis avseende förande av körjournal, nyckelhantering och uppföljning.
► Införa en central hantering av samtlig fordonshantering.
► Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivmedelskvitton, i
kommunens internkontrollplan.
► Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon.
2.1. Uppföljning av vidtagna åtgärder per rekommendation
Sedan den ursprungliga granskningen har ansvaret för verksamhetsfordon övergått från
kommunstyrelsen till servicenämnden som bildades 2018. Vi har inom ramen för denna
uppföljning inte kunnat tillgå kommunstyrelsens svar på granskningen 2019. Nedan beskrivs
för varje rekommendation vidtagna åtgärder.
2.1.1. Ta fram skriftliga rutiner för hantering av verksamhetsfordon
I granskningen 2019 framkom att kommunen saknade övergripande rutiner för hantering av
fordon på verksamhetsnivå. Respektive verksamhet ansvarade för att ta fram skriftliga rutiner.
Detta bedömdes kunna leda till varierande regler och uppföljning i olika verksamheter.
[Rekommendation 1: Ta fram gemensamma skriftliga rutiner för hantering av verksamhetsfordon, exempelvis avseende förande av körjournal, nyckelhantering och uppföljning]
I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att en gemensam rutin för hantering av
verksamhetsfordon har tagits fram, Fordonsrutiner 2021. Rutinen beskriver arbetssätt och
ansvarsfördelning för inköp, leasing och hantering av verksamhetsfordon. Sektor service
uppger att det är svårt att bedöma efterlevnaden av rutinen då den nyligen har blivit
implementerad.
Sektor service uppger att införandet av en central fordonsenhet i januari 2021 har bidragit till
att skapa ordning i hanteringen av verksamhetsfordon. Vid tiden för tidigare granskning fanns
inte denna enhet. Efter tidigare granskning skulle ett administrativt system för fordonshantering
införas. Systemet har varit försenat men är under hösten 2021 på plats. Systemet ska förenkla
för medarbetare att logga användning av fordon och förenkla kontroll av efterlevnad av rutiner.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att gemensamma skriftliga rutiner rörande hantering av kommunens verksamhetsfordon har tagits fram.
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2.1.2. Införa en central hantering av samtlig fordonshantering
I granskningen 2019 framkom att Ale kommun hade viss central hantering av kommunens
fordon via fordonsansvarig inom Internservice. Stödet från Internservice uppgavs dock inte
räcka till för verksamheterna vid tecknandet av leasingavtal.
[Rekommendation 2: Införa en central hantering av samtlig fordonshantering]
I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att en central hantering av
fordonshanteringen har införts. Idag upplevs stödet för verksamheterna kring hantering av
verksamhetsfordon vara tillräckligt. I Fordonsrutiner 2021 listas ansvaret för den centrala
fordonsenheten. I rutinerna framgår att verksamheterna beställer fordon via fordonsenheten.
Fordonsenheten ansvarar för att överse leverans av fordon samt hantera service, återlämning
och försäljning. Verksamheterna ansvarar för den dagliga användningen så som tankning,
laddning och kontroll av spolarvätska samt att anmäla eventuell skada till fordonsenheten.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att den nya
fordonsenheten ansvarar för merparten av hanteringen av verksamhetsfordon vilket vi menar
bidrar till ökad kontroll och kvalitet i hanteringen.
2.1.3. Följa upp körjournaler och drivmedelskvitton i kommunens interkontrollplan
I granskningen 2019 framkom att uppföljningen av körda mil och tankningar var bristfällig i de
flesta verksamheterna. Det saknades centrala riktlinjer för hur uppföljning skulle ske då det var
upp till varje verksamhet att ta fram egna rutiner.
[Rekommendation 3: Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels drivmedelskvitton, i kommunens internkontrollplan]
I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att det finns svårigheter att följa upp
körjournaler och drivmedelskvitton utifrån de manuella körjournaler som finns idag. Ambitionen
uppges vara att komma tillrätta med dessa brister när digitala körjournaler har införts vilket
pågår1. Fordonsenheten gör idag uppföljning genom stickprov på körjournaler och drivmedelskvitton. Vid avvikelser påtalar fordonsenheten brister till aktuell verksamhet och
verksamhetschef. Verksamhetschefen ansvarar sedan för att åtgärder vidtas.
Uppföljning av körjournaler och drivmedelskvitton har inte införts i kommunstyrelsens eller
servicenämndens internkontrollplan.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen inte har omhändertagits. Uppföljningen visar att
manuella körjournaler fortsatt gör det svårt att genomföra en tillräcklig uppföljning av
körjournaler och drivmedelskvitton. Vi noterar dock att digitala körjournaler införs vilket
kommer förenkla uppföljningen framöver.

1

Mer information om digitala körjournaler framgår i avsnitt 2.1.4
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2.1.4. Införa digitala körjournaler i kommunens samtliga fordon
I granskningen 2019 framkom att uppföljningen av körda mil och tankningar var bristfällig i de
flesta verksamheterna. Körjournaler hade avsteg från rutinerna då resväg och syfte med resan
inte alltid angetts. Drivmedelskvitton saknade i flera fall signatur från personen som tankat.
[Rekommendation 4: Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon]
I svar på uppföljande frågor uppger sektor service att digitala körjournaler har installerats i de
flesta av kommunens bilar. I Fordonsrutiner 2021 beskrivs att digitala körjournaler monteras i
samtliga bilar där detta är tekniskt möjligt. Dessa ersätter då manuella körjournaler. Digitala
körjournaler ska göra det lättare för medarbetare att logga användning av verksamhetsfordon
och efterlevnaden av rutiner ska bli lättare att följa upp.
Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Uppföljningen visar att
digitala körjournaler ska monteras i de fordon där det är tekniskt möjligt. Arbetet pågår fortsatt.
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3. Sammantagen bedömning och slutsats
3.1. Sammantagen bedömning
Rekommendation

Bedömning

Ta fram gemensamma skriftliga
rutiner för hantering av
verksamhetsfordon, exempelvis
avseende förande av körjournal,
nyckelhantering och uppföljning.

Vi bedömer att rekommendationen har omhändertagits.
Uppföljningen visar att gemensamma skriftliga rutiner
rörande hantering av kommunens verksamhetsfordon
har tagits fram.

✓

Införa en central hantering av
samtlig fordonshantering.

Vi bedömer att rekommendationen har omhändertagits.
Uppföljningen visar att den nya fordonsenheten bidragit
till en utökad central hantering av verksamhetsfordon.

✓

Införa återkommande uppföljningar av dels körjournaler, dels
drivmedelskvitton, i kommunens
internkontrollplan.

Vi bedömer att rekommendationen inte har omhändertagits. Uppföljningen visar att manuella körjournaler
fortsatt gör det svårt att genomföra en tillräcklig
uppföljning av körjournaler och drivmedelskvitton.

X

Digitala körjournaler införs i
kommunens samtliga fordon.

Vi bedömer att rekommendationen delvis har
omhändertagits. Uppföljningen visar att digitala
körjournaler monterats i fordon där det är tekniskt
möjligt. Arbetet pågår fortsatt.

→

Syftet med granskningen har varit att följa upp hur kommunstyrelsen och servicenämnden har
hanterat de rekommendationer som ställdes i granskningen från 2019, samt vilka åtgärder som
vidtagits. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och servicenämnden har
vidtagit åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer. Vi noterar att arbete pågår
kopplat till de rekommendationer som kvarstår. Två rekommendationer bedöms kvarstå.

Göteborg den 13 december 2021

Fanny Nilsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Lydia Andersson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Källförteckning
► Internkontrollplan 2020 och 2021 för kommunstyrelsen
► Internkontrollplan 2020 och 2021 för servicenämnden
► Rutiner fordonsenhet 2021

Skriftliga svar
► Sektorchef service, 2021-10-11
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ALE
Till:

För kännedom till:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges presidium

Servicenämnden

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av intern kontroll och
styrning vid inköp och användande av verksamhetsfordon
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 13 december 2021 antagit bifogad
revisionsrapport. Den uppföljande granskningens syfte har varit att bedöma hur
kommunstyrelsen och servicenämnden har arbetat vidare utifrån tidigare
granskningens rekommendationer samt kommunstyrelsens svar på granskningen.
Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och
servicenämnden har vidtagit åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer.
Vi noterar att arbete pågår kopplat till de rekommendationer som kvarstår. De
rekommendation som kvarstår är:
•

Införa återkommande uppföljningar av dels
drivsmedelskvitton, i kommunens internkontrollplan

körjournaler,

•

Digitala körjournaler införs i kommunens samtliga fordon

dels

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 13 mars 2022 erhålla
svar från kommunstyrelse och servicenämnden på nedan frågeställningar med
anledning av granskningen.
•

Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?

•

När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att
vara genomförda?

•

Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att
genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten?

För revisorerna i Ale kommun den 13 december 2021

!J&~ ~ a J

CJ~r~L__?J

Irene Hellekant

Daniel Höglund

Kommunrevisionens ordförande

Vice ordförande kommunrevisionen
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.397
Datum: 2022-01-24
Utvecklingsledare Joachim Wever
Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen,
helår
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av 2021 års internkontrollplan per
helår.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Varje år ska en internkontrollplan för respektive nämnd upprättas. Planen består av ett antal
identifierade risker som bedömts ska hanteras genom kontrollmoment och åtgärder. Den ska
årligen följas upp av nämnden i samband med delårsbokslut 2 och årsredovisningen.
På sektor kommunstyrelsen har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka,
minimera eller i vissa fall eliminera riskerna genomförts.
Riskerna som prioriterades i årets internkontrollplan kan anses vara lägre nu än vad som
bedömdes vid riskanalysen i december 2020.

Daniela Ölmunger

Joachim Wever

Avdelningschef SOU

Utvecklingsledare

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, 2022-01-24
Uppföljningsrapport internkontroll 2021 - Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till:
För vidare hantering: Utvecklingsledare
För kännedom: Avdelningschef SOU, kommunchef

Ärendet
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.
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.
Internt i kommunen påverkar "Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale" och "Ale
kommuns policy för internkontroll" arbetet med internkontroll.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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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Förvaltningens bedömning
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.
På 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
antal chefer och säkerhetsombud utbildats i systematiskt brandskyddsarbete. Totalt utbildades
cirka 200 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.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Kommunstyrelsen
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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
Förfrågan har ställts till kommunens diarium om vilken information som har kommit in och vilka ansökningar som har lämnats under första delen av
2021. Alla nämnder har svarat och hos socialnämnden finns det nio informationsärenden om bidrag i diariet. Utbildningsnämnden har lämnat 13 ansökningar och servicenämnden har lämnat fyra ansökningar om olika bidrag, samhällsbyggnad har lämnat en och socialnämnden har lämnat sju ansökningar. Totalt har kommunen lämnat 25 ansökningar om bidrag under första halvan av år 2021.
Vid en kontroll visade det sig att att skolverket har drygt 70 olika bidrag att söka och motsvarande siffra för socialstyrelsen är ett trettiotal och 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.

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
- Finns det kännedom om Ale kommuns styrdokument hos berörda medarbetare på förvaltningen? Ja, tydliga rutiner och platser för publicering finns.
- Är gällande styrdokument lättillgängliga? Ja, på ale.se samt på dap.
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Uppföljande kontroll
- Sker det löpande information om nya styrdokument och/eller uppdatering av gamla? Ja, men här finns förbättringspotential. Nyhetsflödet på dap går
snabbt, det är inte alltid enkelt att nå givna målgrupper m.m.

Status
Avslutad

Åtgärder
Kommunikationsinsatser om olika styrdokument

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

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

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

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

Status
Avslutad

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
Utbildning över internet i informationssäkerhet är beställd och distribuerad via MSB.
MSB-utbildningen ska vara klar för alla senast 15/1 2022

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

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

Status
Avslutad

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.
Avslutad

Erbjuda såväl allmänna som specifika utbildningar inom SBA.

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

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

Kontrollmoment
Kompetensförsörjningsplaner

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

Status
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
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Kontrollmoment
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
Analys av uppföljningsrapporter

Uppföljande kontroll
Kontroll om handlingsplaner och rutiner finns och efterlevs.
Kommentar
Fortlöpande arbete - säkerhetsavdelningen stödjer i utbildning och utreder incidenter. Nära samarbete med polis och säkerhetsföretag finns.
Finns en kvarstående utvecklingspotential i att strukturera arbetet.
Kontroll att tagna beslut verkställs
Kommentar
Ett pågående arbete, inga avvikelser att rapportera.

Status
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.
Det finns svårigheter i att hantera komplexa myndighetsuppdrag där kommuninvånaren är hotfull, vilket får hanteras utifrån i varje fall givna omständigheter,.
Pågående

Uppdatera och kommunicera handlingsplaner och rutiner

Kommentar
Förtydligande av rutiner, samt att säkerhetsenheten har tagit fram handböcker i 1) Hot och våld, 2) personlig säkerhet samt 3= PDV, och erbjuder utbildningar i ämnet. Alla politiker och valarbetare skall även utbildas med start våren 2022.
Avdelningen Strategi och uppföljning har tagit fram en hot- och våldsplan för avdelningen.
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3 Slutsats av uppföljning
Det är viktigt att kontinuerligt se över kontrollmoment och åtgärder. Det är också viktigt att det verkligen är de
risker som kan medföra allvarliga konsekvenser om de inträffar som hanteras.
I sektor KS har uppföljande kontroller samt åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera 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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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2021.27
Datum: 2022-01-31
Kommunchef Maria Reinholdsson
Kommunstyrelsen

Trafikplats Alvhem/Lödöse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Lilla Edets kommun ta fram
samhällsekonomisk utredning för nytt mot Alvhem/Lödöse
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchef att upprätta och teckna samarbetsavtal
med Lilla Edets kommun att bekosta 40% av den totala utredningskostnaden.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
I nuläget finns ett halvt mot vid Alvhem/Lödöse som Alekommun tillsammans med Lilla Edet
vill bygga ut till ett helt mot. Ett första steg innan formella beslut fattas är att ta fram en
samhällsekonomisk utredning för att klarlägga kostnader och lönsamhet

Maria Reinholdsson
kommunchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden
Annika Friberg
För kännedom:

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Ärendet
Ale och Lilla Edets kommun vill gemensamt bygga ut det idag halva motet vid
Alvhem/Lödöse på E45 till ett helt mot. E45 är en nationell väg. Således är ett genomförande
beroende av Trafikverket och/eller Västragötalandsregionen.
Förvaltningen avser att i ett första steg av flera ta fram en samhällsekonomisk utredning i
syfte att klarlägga projektets kostnader och eventuella lönsamhet. Denna utredning ska
sedermera fungera som ett underlag till det fortsatta utredningsarbetet. Den
samhällsekonomiska utredningen bör åtföljas av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för aktuellt
område. ÅVS;en kommer att visa på en mängd olika åtgärder i enlighet med Trafikverkets
fyrstegsprincip där ett nytt mot kommer vara en (1) åtgärd bland flera.
Ett helt mot i Alvhem/Lödöse är kostnadskrävande och uppskattas i dagsläget till 75-200
mnkr.
Ekonomisk bedömning
Den samhällsekonomiska analysen uppskattas kosta 100 000 kr varav Ale bekostar 40 %, det
vill säga ca 40 000 kr.
Invånarperspektiv
Ur ett långsiktigt perspektiv kan ett helt mot i Alvhem/Lösdöse möjliggöra utbyggnad av
bostäder och verksamheter.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
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Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Ale kommuns översiktsplan nämner i text under mellankommunala intressen att kommunen
ska samverka med Lilla Edet kring trafikmot Alvhem/Lödöse.
Remissyttrande
Ale kommuns samhällsbyggmadsverksamheter samarbetar i ärendet.
Behandlad enligt MB
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Om beslut fattas kommer ett samarbetsavtal tecknas. Därefter kommer kommunernas
samhällsbyggnadsverksamheter upphandla erfoderlig kompetens för uppdraget.
Förvaltningens bedömning
Genoförande av en samhällsekonomisk analys är en del av ett sakligt och kvalitativt
beslutsunderlag som kommer behövas senare i en eventuell process för att bygga ut trafikplats
Alvhem/Lödöse. Kostnaden bedöms som relevant till det stora åtagande en faktisk utbyggnad
kommer att innebära.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2022.36
Datum: 2022-01-13
Arkivarie Mattias Lundin
Kommunstyrelsen

Tillsynsplan för arkiv 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa framlagd Tillsynsplan för arkiv 2022.

Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Vi bildar arkiv i kommunen för att uppfylla arkivlagens (1990:782) 3 §. Där står det att
arkivbildningens syfte är att myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så
de tillgodoser,
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Vidare står det i § 8 arkivlagen att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen om inte
kommunfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten skall enligt arkivlagens 7 § utöva tillsyn över dess myndigheter för att
kontrollera att de fullgör sona skyldigheter enligt 3-6 §§ arkivlagen.
För att tydliggöra skyldigheterna i arkivlagen har kommunfullmäktige den 11 maj 2020
antagit ett Arkivreglemente och kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 antagit Riktlinjer för
arkivvård och informationsförvaltning. Arkivreglementet talar om hur Ale kommun tillämpar
Arkivlagen och Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ger tydlga instruktioner
till Ales myndigheter hur arkivvården ska hanteras .
Vid tillsyn kontrollerar kommunarkivet att myndigherna följer instruktionerna i Riktlinjer för
arkivvård och informationsförvaltning. Det kan innebära att kommunarkivet inspekterar de
lokaler där arkiv förvaras eller att personal på myndigheten intervjuas för att kontrollera att
det finns utsedda arkivredogörare som vårdar arkivet.
För att underlätta tillsynen av myndigheternas arkiv har det tagits fram en Tillsynsplan för
arkiv 2022. I den har kommunarkivet möjlighet att lyfta de tillsynsobjekt som är i särskilt
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behov av tillsyn. Tillsynsplanen kan komma att behöva kompletteras utifrån information som
når kommunarkivarien, men som utgångspunkt antar kommunstyrelsen tillsynsplanen.
Syftet med Tillsynsplan för arkiv 2022 är att Ale kommun ska uppfylla Arkivlagen.

Erik Bergman
Kanslichef

Mattias Lundin
Kommunarkivare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-13
Tillsynsplan för arkiv 2022
Arkivreglemente
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunarkivarie
Föremålen för tillsynen

Ärendet
Vi bildar arkiv i kommunen för att uppfylla arkivlagens (1990:782) 3 §. Där står det att
arkivbildningens syfte är att myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så
de tillgodoser:
1. rätten att ta del av allmänna handlingar
2. behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Vidare står det i § 8 Arkivlagen att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen om inte
kommunfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.
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Arkivmyndigheten skall enligt arkivlagens 7 § utöva tillsyn över dess myndigheter för att
kontrollera att de fullgör sona skyldigheter enligt 3-6 §§ arkivlagen.
För att tydliggöra skyldigheterna i arkivlagen har kommunfullmäktige den 11 maj 2020
antagit ett arkivreglemente och Kommunstyrelsen den 25 augusti 2020 antagit Riktlinjer för
arkivvård och informationsförvaltning. Arkivreglementet talar om hur Ale kommun tillämpar
Arkivlagen och Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ger tydlga instruktioner
till Ales myndigheter hur arkivvården ska hanteras .
Vid tillsyn kontrollerar kommunarkivet att myndigherna följer instruktionerna i Riktlinjer för
arkivvård och informationsförvaltning. Det kan innebära att kommunarkivet inspekterar de
lokaler där arkiv förvaras eller att personal på myndigheten intervjuas för att kontrollera att
det finns utsedda arkivredogörare som vårdar arkivet.
För att underlätta tillsynen av myndigheternas arkiv har det tagits fram en Tillsynsplan för
arkiv 2022. I den har kommunarkivet möjlighet att lyfta de tillsynsobjekt som är i särskilt
behov av tillsyn. Tillsynsplanen kan komma att behöva kompletteras utifrån information som
når kommunarkivarien, men som utgångspunkt antar kommunstyrelsen tillsynsplanen.
Syftet med Tillsynsplan för arkiv 2022 är att Ale kommun ska uppfylla Arkivlagen.

Ekonomisk bedömning
Beroende på vilka brister som uppmärsammas i samband med tillsynen kan olika åtgärder
behöva vidtas. Exempelvis kan en arkivlokal behöva utrustas med fuktlarm eller förstärka
väggar för att uppfylla Riksarkivets krav på en godkänd arkivlokal.
Invånarperspektiv
Tillsynen borgar för en god arkivhantering vlket garanterar invånarnas rätt att ta del av
allmänna handlingar.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
De lagar som berörs i detta ärende är främst arkivlagen och tryckfrihetsförordningen. För att
kunna uppfylla arkivlagens portalparagraf, § 3, är tillsyn ett viktigt redskap.
Vidare underlättar det på sikt att kunna utföra utlämnande av allmän handling, som ska göras
enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, om vi utför tillsyn av myndigheternas arkivvård.
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Slutligen framkommer det i de kommunala styrdokumenten Arkivreglemente och Riktlinjer
för arkivvård och informationsförvaltning att kommunarkivet ska utföra tillsyn av
myndigheternas arkivvård.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Efter att Tillsynsplan för arkiv 2022 är beslutad kommer kommunarkivarien genomföra
tillsyner av tillsynsobjekten. Efter respektive tillsyn skriver kommunarkivarien ett protokoll
där eventuella rekommendationer och förelägganden tas upp. En tid efter tillsynstillfället görs
ett återbesök då det studera om föreläggandena har åtgärdats. Rekommendationer kontrolleras
inte.
Förvaltningens bedömning
Då brister har identifierats hos valda tillsynsobjekt i Tillsynsplan för arkiv 2022 bedöms det
att tillsyn är ett bra sätt att korrigera bristerna. Detta har vid tidigare tillsyner visat sig vara
framgångsrikt. I synnerhet är Alebyggen i behov av tillsyn då deras arkivhantering länge varit
eftersatt. Därför kommer tillsynsåret 2022 inledas med en tillsyn av Alebyggens arkivvård.
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2022.36
Datum: 2022-01-13
Arkivarie Mattias Lundin
Tel: 0303-70 33 63
E-post: mattias.lundin@ale.se

Tillsynsplan arkiv 2022
Under 2022 kommer kommunarkivet att genomföra följande tillsyn
Alebyggen (Systemtillsyn)
Ale gymnasium i Älvängen (Systemtillsyn) - Utbildningsnämnden
Ny arkivlokal Plan (f.d. kontorsservice lokal) Alafors (Lokaltillsyn) -

Samhällsbyggnadsnämnden

Sektor Service arkiv i källaren till kommunhuset i Alafors. (Lokaltillsyn)- Servicenämnden
Komvux. (Systemtillsyn)- Utbildningsnämnden
Miljös arkivlokal på andra våningen i kommunhus Alafors. –(Lokaltilllsyn)

Samhällsbyggnadsnämnden

Arkivlokalstillsyn handlar om att endast tillsyna lokalens beskaffenhet, medan systemtillsyn
handlar om att tillsyna förutsättningarna för den framtida arkivbildningen.
För den händelse att sådan information som föranleder en tillsyn kommer kommunarkivarien
till del så kommer självfallet sådan tillsyn genomföras, som ett komplement till förevarande
tillsynsplan.
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Arkivreglemente
Antaget av kommunfullmäktige den 11 maj 2020, § 100
Diarienummer KS.2020.82
Reglementet träder i kraft den 1 juni 2020.
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Arkivreglemente
1. Inledning
Omfattning
Arkivreglementet gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens
revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning.
Arkivreglementet ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag,
ekonomiska föreningar och stiftelser. Samtliga verksamheter som lyder under
arkivreglementet benämns nedan Nämnd. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv
eller motsvarande.
Arkivreglementet är teknikneutralt och gäller oavsett om informationen finns i
analog eller digital form.
Arkivbildning
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndens verksamhet och
sådana handlingar som en nämnd beslutar ska tas om hand för arkivering.
Handlingar som är tillgängliga för flera nämnder bildar arkiv endast hos en
nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av handlingarna.
Syfte och mål
Syftet med arkivreglementet är att fastställa hur arkiv och handlingar ska hanteras
och redovisas.
Målet är en kvalitativ, effektiv, rättssäker hantering av kommunens
informationstillgångar för att kunna tillgodose behovet av information som
-

behövs för allmänhetens insyn in myndigheters verksamhet
behövs för kommunens förvaltning eller för framtida utredningar
kan ha rättslig betydelse
är av värde för framtida forskning

Lagbestämmelser
Arkivreglementet har sin grund i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslagen och
dataskyddsförordningen.
Koppling till andra styrande dokument
Arkivreglementet är en del av kommunens övergripande informationshantering,
som även inkluderar styrande dokument på områden som involverar exempelvis
dataskydd, informationssäkerhet och ärendehantering.
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Stödjande dokument
Arkivmyndigheten har tagit fram riktlinjer om tillämpningen av detta
Arkivreglemente. Riktlinjer för praktisk arkivvård och informationsförvaltning ska
finnas på kommunens intranät.

2. Tillämpningsområde
För vilka gäller detta Arkivreglemente?
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen
(1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller inom Ale
kommun följande Arkivreglemente.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat om förutsättningarna för
kommunens arkiv- och informationshantering med stöd av såväl 16 §
arkivlagen som 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna
är teknikneutrala om inget annat anges.
Arkivmyndighet för Ale kommun
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Ale kommun
Tillsyn
Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och
arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera
myndigheterna och får i samband med inspektion förelägga
myndighet att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande
regelverk.
Riksarkivets föreskrifter gällande tekniska krav
Riksarkivets föreskrifter inom följande områden ska, om inte annat
anges, tillämpas när det gäller tekniska krav för:
-

arkivlokaler
papper, mikrofilm, ritfilm, skrivmateriel, förvaringsmedel,
kopiatorer, faxar och skrivare
bindning av handlingar
analoga ljud- och bildupptagningar
elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad
behandling)

I de fall de statliga föreskrifterna innehåller mer är rent tekniska delar
är det endast de tekniska delarna av föreskriften i fråga som gäller i
kommunen.
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3. Definitioner
Allmän handling

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt
Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos
myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga men kan ibland
innehålla sekretessuppgifter.

Arkiv

Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den
verksamhet eller de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar
samtliga informationssystem (analoga och digitala) som hanterar allmänna
handlingar/allmän information.
Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det finns
resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen
(arkivvården).
Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv
och informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i
lagstiftning.
Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och
skapar handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag.
Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för
arkivmyndigheten.
Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt
företag.
Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i
verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,
informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med
arkiv och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare
för myndighetens arkivombud. <Den här rollen bestämmer ni själva om ni
vill ha inrättad, det är en möjlighet för stora förvaltningar att organisera
arkivarbetet effektivare.>
Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra
myndigheter.
Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut
om gallring.
Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner,
kontroller och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten.

Arkivansvarig

Arkivbeskrivning

Arkivbildare
Arkivfunktion
Arkivförteckning
Arkivombud

Arkivredovisning

Arkivsamordnare

Arkivmyndighet
Dokument
hanteringsplan
Egenkontroll
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Informationsförvaltning
(arkivvård)

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras,
distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att
systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör
till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i Arkivlagen.

4. Ansvara och organisera
Varje nämnd ansvarar för sin arkivbildning och för vården av sitt arkiv. Nämnden
ska säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och
ansvarsfördelning. En eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare
ska utses med uppgift att ansvara för arkivvården. Om ingen arkivansvarig utses är
sektorchefen arkivansvarig. På varje skolenhet är även rektor arkivansvarig
Arkivansvariga och arkivredogörare har roller som beskrivs i Riktlinjerna för
arkivvård och informationsförvaltning.
Omorganisation och förändrade arbetssätt
När en nämnd förändrar organisationen, förvaltning eller arbetssätt och
förändringen väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden i
god tid samråda med arkivmyndigheten.

5. Framställa och bevara
Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld.
Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan
påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas och
beslutad gallring ska verkställas.
Varje nämnd ska tillämpa beständiga metoder, format, och materiel för bevarande
av arkiv enligt gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Vid upphandling
eller utveckling av digitala verktyg eller verksamhetssystem som hanterar allmänna
handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten.

6. Styra och redovisa
6.1 Arkiv- och informationsredovisning
Myndigheten ska upprätta en arkiv- och informationsredovisning som gör det
möjligt att:
-

förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar,
överblicka handlingsbeståndet,
söka och ta fram handlingar och
hantera och förvalta handlingar

Arkiv- och informationsredovisningen ska bestå av uppgifter som ska kunna
presenteras som:

5
-

en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar,
en informationshanteringsplan,
en arkivbeskrivning,
ett register/diarium.

Klassificeringsstruktur
Myndigheten ska upprätta en klassificeringsstruktur som representerar den egna
verksamheten. Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och
informationsredovisning och är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens
uppdrag och verksamhet.
Verksamhetsområden och samtliga processer som avsätter handlingar ska finnas
representerade i strukturen. Klassificeringsstrukturen ska innehålla
processbeskrivningar samt exempel på handlingstyper som genereras i
processerna.
Klassificeringsstrukturen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens
anvisningar.
Användningsområden
Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar vid
upprättande av informationshanteringsplan och diarieplan vid registrering.
Samråda och besluta om klassificeringsstrukturen
Klassificeringsstrukturen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter
samrådsförförandet ska klassificeringsstrukturen beslutas av myndigheten.
Uppdatera klassificeringsstruktur
Klassificeringsstrukturen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande.
Lednings- och stödprocesser
Arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur för ledningsoch stödprocesserna i kommunen.
6.2 Informationshanteringsplan
Myndigheten ska upprätta en informationshanteringsplan för den egna
verksamheten.
Syfte
Informationshanteringsplanen styr hanteringen av allmänna handlingar och är ett
redskap för myndigheten att skapa enhetliga rutiner med anvisningar för hur de
ska hanteras: om dokumenten ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och
förvaras, om de ska diarieföras och så vidare.
En viktig del av en informationshanteringsplan är hanteringsanvisningarna om
gallring. Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs. Genom att förstöra
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innehållet helt eller delvis begränsas allmänhetens och nämndens tillgång till
allmänna handlingar. Gallring ska därför ske varsamt.
Varje nämnd fattar beslut om gallring av sitt arkiv. Inför varje gallringsbeslut ska
nämnden samråda med arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten har rätt att
föreskriva undantag från gallring. Gallringsbesluten redovisas i
informationshanteringsplanen.
Utöver att förstöra en allmän handling, innebär överföring av uppgifter mellan
databärare gallring om överföringen medför
-

informationsförlust
förlust av möjliga informationssammanställningar
förlust av väsentliga sökmöjligheter eller
förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.
Inskränkning av möjligheten att framställa potentiella handlingar ska också
betraktas som gallring.
Informationshanteringsplanens struktur
Informationshanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad
klassificeringsstruktur.
Informationshanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med
arkivmyndighetens anvisningar och mallar.
Samråda och besluta om informationshanteringsplan
Informationshanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter
samrådsförförandet ska informationshanteringsplanen beslutas av myndigheten.
Uppdatera informationshanteringsplan
Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell genom att uppdateras
fortlöpande.
6.3 Arkivbeskrivning
Myndigheten ska upprätta en arkivbeskrivning.
Syfte
Arkivbeskrivning ska ge en kort introduktion till myndigheten, dess uppdrag och
verksamhet och hur man söker de allmänna handlingarna.
Arkivbeskrivning ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens
anvisningar och mall.
Samråda och besluta om arkivbeskrivning
Arkivbeskrivning ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter samrådsförförandet
ska beskrivningarna beslutas av myndigheten.
En kopia av myndighetens fastställda arkivbeskrivning ska skickas till
arkivmyndigheten för kännedom.
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Uppdatera arkivbeskrivning
Arkivbeskrivning ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande.
När en myndighet upphör ska myndighetens arkivbeskrivning omarbetas till en
slutgiltig presentation av arkivbildarens verksamhet, arkiv och allmänna
handlingar.
Register/diarium
En allmän handling ska registreras så snart den har kommit in till eller upprättats
hos en myndighet, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för
myndighetens verksamhet.
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras, om de hålls så
ordnade att det utan svårighet kan fastställas om de kommit in eller upprättats.
Hemliga handlingar ska i princip alltid registreras.
Diarieplanens struktur
Strukturen i diariet kallas för diarieplan. Diarieplanen ska struktureras utifrån
beslutad klassificeringsstruktur.

7. Överlämna och bevara
Överlämnande av arkiv
När en myndighet upphör och dess verksamhet inte fortsätter i någon annan
myndighet i Ale kommun, annan kommun, landsting eller statlig myndighet ska
arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader.
Leverans av arkiv
Allmänna handlingar som ska bevaras och inte längre behövs för en nämnds
löpande verksamhet, ska levereras till arkivmyndigheten. När detta ska ske anges
för respektive handlingstyp i informationshanteringsplanen.

Riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning

Antagen av kommunstyrelsen att gälla från 2020-05-11

Diarienummer KS.2020.82

Ale kommun

Inledning
Omfattning
Riktlinjerna specificerar det som tas upp i Arkivreglementet och gäller för kommunstyrelsen,
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig
ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser. Samtliga verksamheter som lyder under riktlinjerna benämns nedan Nämnd.
Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande.
Riktlinjerna är teknikneutrala och gäller oavsett om informationen finns i analog eller digital form.
Arkivbildning
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndens verksamhet och sådana handlingar som en
nämnd beslutar ska tas om hand för arkivering. Handlingar som är tillgängliga för flera nämnder bildar
arkiv endast hos en nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av handlingarna.
Syfte och mål
Syftet med riktlinjerna är att fastställa hur arkiv och handlingar ska hanteras och redovisas.
Målet är en effektiv, rationell och kostnadseffektiv hantering av kommunens informationstillgångar för
att kunna tillgodose behovet av information som
behövs för allmänhetens insyn in myndigheters verksamhet
behövs för kommunens förvaltning eller för framtida utredningar
kan ha rättslig betydelse
är av värde för framtida forskning
Lagbestämmelser
•
•
•
•

Riktlinjerna har sin grund i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen,
kommunallagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen.
Koppling till andra styrande dokument
Riktlinjerna är en del av kommunens övergripande informationshantering, som även inkluderar
styrande dokument på områden som involverar t ex dataskydd, informationssäkerhet och
ärendehantering.

1 Tillämpningsområde
För vilka gäller dessa riktlinjer?
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446) gäller inom Ale kommun följande riktlinjer för arkivvården.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat om förutsättningarna för kommunens arkivoch informationshantering med stöd av såväl 16 § arkivlagen som 5 kap. 1 §
kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna är teknikneutrala om inget annat anges.
Arkivmyndighet för Ale kommun
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Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Ale kommun.
Tillsyn
I Kommunstyrelsens uppdrag som arkivmyndighet ingår både stödjande, normerande
och kontrollerande uppgifter. Enligt arkivförordningen ska en arkivmyndighet
regelbundet inspektera arkivvården hos de myndigheter som den är arkivmyndighet
för. Kommunarkivet bedriver tillsynen i form av inspektioner hos de arkivbildande
myndigheterna i Ale kommun.
Tillsynsbesök
Tillsyn utövas vanligtvis genom ett besök på plats hos en myndighet för ett samtal med
myndighetens medarbetare och granskning av myndighetens dokument. Besöket bokas
in i god tid för att ge myndigheten möjlighet att förbereda sig. Kommunarkivet kan
också göra oanmälda eller händelsestyrda besök. Skäl till detta kan vara att myndigheter
eller allmänhet har påtalat brister, till exempel att
• otillåten gallring sker
•

arkivlokalerna inte uppfyller de tekniska kraven

•

myndigheten har brister i sin arkiv- och informationshantering, som inte har
åtgärdats trots förelägganden vid en tidigare tillsyn.

Efter tillsynen
Efter ett tillsynsbesök skriver kommunarkivet ett tillsynsprotokoll med information om
vad som framkom vid besöket. Därefter fattas ett tillsynsbeslut med eventuella
förelägganden och rekommendationer.
• Förelägganden utfärdas om myndighetens hantering av allmänna handlingar
inte följer arkivförfattningarna. Inom en viss tidsram ska myndigheten lämna
en skriftlig redovisning till Kommunarkivet över de åtgärder som gjorts eller
hur man planerar att åtgärda större brister.
•

Rekommendationer utfärdas vid problem av mindre allvarlig karaktär. En
rekommendation är ett förslag till en lösning på problemet. Myndigheten bör ta
hänsyn till en rekommendation, men behöver inte redovisa sina åtgärder till
kommunarkivet.

Riksarkivets föreskrifter gällande tekniska krav
Då Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS) endast gäller för statliga
myndigheter och inte är bindande för kommunerna måste de beslutas av fullmäktige
för att de ska gälla i kommunen.
Kommunfullmäktige har därför genom Arkivreglementet beslutat att föreskrifter från
Riksarkivet ska tillämpas av Ale kommun när det gäller tekniska krav för vissa
utpekade områden.
Kommunstyrelsen får i egenskap av Arkivmyndighet besluta om undantag från de
statliga föreskrifterna (RA-FS).
Följande föreskrifter och allmänna råd (RA-FS) gäller för Ale kommun.
Pappershandlingar:
•

RA-FS 2006: 1 (grund)
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RA-FS 2010:2 (ändringar) •
Mikrofilm
•

•

RA-FS 2006:2 (grund)

•

RA-FS 2012:6 (ändringar)

RA-FS 2012:5 (ändringar)

Ritfilm och reprografisk film
•

RA-FS 2006:3 (grund)

•

RA-FS 2012:7 (ändringar)

Analoga ljud- och video-upptagningar på magnetband
RA-FS 2013:2
Elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)
•
•

RA-FS 2009:1

Tekniska krav och certifiering (analoga)
•

RA-FS 2012:8 (omtryck)

Tekniska krav arkivlokaler
•

RA-FS 2013:4

Tekniska krav ADB-upptagningar/E-handlingar
RA-FS 2009:2
Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) finns publicerade på Riksarkivets webbplats:
https://riksarkivet.se/rafs
•

2 Definitioner
Allmän handling

Arkiv

Arkivansvarig

Arkivbeskrivning
Arkivbildare
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Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel.
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt
Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad
hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga men kan
ibland innehålla sekretessuppgifter.
Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den
verksamhet eller de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar
samtliga informationssystem (analoga och digitala) som hanterar
allmänna handlingar/allmän information.
Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det finns
resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen
(arkivvården).
Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets
arkiv och informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i
lagstiftning.
Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar
emot och skapar handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt
bolag.

Arkivfunktion
Arkivförteckning
Arkivombud
Arkivredovisning
Arkivsamordnare

Arkivmyndighet
Dokument‐
hanteringsplan
Egenkontroll
Informationsförvaltning
(arkivvård)

Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för
arkivmyndigheten.
Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den
löpande informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller
kommunalt företag.
Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i
verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,
informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet
med arkiv‐ och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som
samordnare för myndighetens arkivombud. <Den här rollen
bestämmer ni själva om ni vill ha inrättad, det är en möjlighet för stora
förvaltningar att organisera arkivarbetet effektivare.>
Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra
myndigheter.
Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och
beslut om gallring.
Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av
rutiner, kontroller och processer för att uppnå fastställda mål i
verksamheten.
Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras,
distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att
systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som
hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i Arkivlagen.

3 Ansvara och organisera
3.1 Ansvar
Varje nämnd ansvarar för sin arkivbildning och för vården av sitt arkiv. Nämnden ska säkerställa att
förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning. En eller flera arkivansvariga
och en eller flera arkivredogörare ska utses med uppgift att ansvara för arkivvården. Om ingen
arkivansvarig utses är sektorchefen arkivansvarig. På varje skolenhet är även rektor arkivansvarig. …
Arkivansvarig
Arkivansvarig bör ha följande arbetsuppgifter och ansvar:
1. Ha kännedom om gällande arkivförfattningar, se till att Riktlinjer om arkiv- och

informationshantering tillämpas inom myndigheten och att information som gäller
arkivfrågor sprids till berörda befattningshavare.
2. Verka för att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samtliga

allmänna handlingar hanteras enligt regelverket (även de elektroniska) och att
handlingarna registreras, ordnas och förvaras på ett enhetligt och strukturerat
sätt och att det finns sökingångar till handlingarna.
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3. Bevaka att arkivfrågor beaktas i budgetarbete och övrigt planeringsarbete samt

vid organisationsförändringar så att resurser avsätts för arkiv- och
dokumenthantering.
.
4. Ansvara för att följande dokument finns och är uppdaterade:
•
•
•
•

klassificeringsstruktur
informationshanteringsplan
gallringsbeslut och tillämpningsbeslut
arkivbeskrivning

5. I första hand svara för kontakterna mellan nämnd/styrelse, personal och

Kommunarkivet och se till att information i arkiv- och
informationshanteringsfrågor (även interna) når myndighetens personal på alla
nivåer.
6. Ansvara för formella framställningar till Kommunarkivet om till exempel

gallring, inspektion av arkivlokaler och leveranser.
7. Samråda med och hålla kommunarkivet underrättat om sådana förändringar av

organisation, verksamhet och informationshantering som kan påverka
arkivbildningen.
8. Medverka vid kommunarkivets inspektioner och redogöra för myndighetens

hantering av allmänna handlingar och arkiv.
9. Bevaka att gällande bestämmelser om skrivmaterial följs och att nybyggnad,

ombyggnad, förhyrning och byte av arkivlokaler görs enligt gällande
bestämmelser om arkivlokaler och att arkivhandlingar förvaras så att de är
skyddade mot fukt, brand och annan förstörelse samt obehörig åtkomst.
Arkivredogörare
Arkivredogörare bör ha följande arbetsuppgifter och ansvar:
1. Ha särskilda kunskaper om bestämmelser som rör det egna

verksamhetsområdets/den egna enhetens hantering av allmänna handlingar
och arkiv och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor (alternativt
hänvisa frågorna vidare till arkivansvarig).
2. Vara det egna verksamhetsområdets/den egna enhetens kontaktperson

gentemot arkivansvarig eller huvudarkivredogörare (om sådan finns).
3. Ordna, inventera och förteckna arkiv och se till att den egna enhetens

handlingar tas tillvara och arkivläggs och att pappershandlingar som ska
bevaras läggs i arkivboxar och förses med anteckning om innehållet.
4. Svara för det egna verksamhetsområdets/den egna enhetens leveranser till

myndighetens arkivlokaler (närarkiv eller centralarkiv).
5. Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram och/eller

revidera förvaltningens gallringsbeslut och informationshanteringsplan med
mera.
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6. Se till att arkivbildningen inom det egna verksamhetsområdet/den egna

enheten sker enligt beslutad informationshanteringsplan och (i samråd med
arkivansvarig) fortlöpande verkställa beslutad gallring.
7. I samråd med arkivansvarig förbereda och ansvara för det praktiska vid

leverans av handlingar till kommunarkivet.
8. Tillsammans med arkivansvarig medverka vid planering och projektering av ny-

och ombyggnad av arkivlokaler.
9. Ansvara för och sköta utlån av de handlingar som förts till myndighetens

arkivlokal och i övrigt tillhandahålla information i arkivet i enlighet med
offentlighetsprincipen samt att se till att endast behörig personal har tillträde
till arkivlokalen.

3.2 Omorganisation och förändrade arbetssätt
När en nämnd förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen väsentligt påverkar
förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden i god tid samråda med arkivmyndigheten.

4 Framställa och bevara
Att arkivet är ordnat, redovisat, gallrat och förtecknat räcker inte. Allt detta arbete är
förgäves om inte arkivhandlingarna är upprättade med rätt skrivmateriel och om de
inte förvaras på ett betryggande sätt. Både skrivmateriel och arkivlokaler måste vara
rätt beskaffade.
Arkivbeständiga produkter – skrivmateriel och förvaringsmedel
När myndigheter framställer handlingar som ska bevaras måste de använda materiel
som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS). Det enklaste sättet för en
myndighet att verifiera att rätt materiel används är att välja certifierade produkter. Det
är också det enklaste sättet för en leverantör att bevisa för myndigheten att produkten
uppfyller Riksarkivets krav. Det andra sättet är att välja produkter för vilka
leverantören kan utfärda en försäkran om att produkten uppfyller (Riksarkivets)
specificerade tekniska krav. Vid upphandling mot leverantörsförsäkran krävs att
leverantören kan styra alla de verksamheter som påverkar produktens kvalitet. En
leverantörsförsäkran ska dessutom uppfylla kraven i de standarder som Riksarkivet
hänvisar till. Produkten ska identifieras och hänvisningen till de tekniska kraven vara
tydlig och exakt. Det räcker inte med ett allmänt besked om att ”produkten uppfyller
kraven”.
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
I Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering (RA-FS
2006:4) finns bestämmelser om certifiering, märkning, leverantörsförsäkran samt
tekniska krav för olika medier. Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) finns
publicerade på Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/rafs
RISE Research Institutes of Sweden AB är det ackrediterade certifieringsorgan som
kan utfärda certifikat om överensstämmelse med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS).
Certifierade arkivbeständiga produkter finns publicerade på RISE:s webbplats:
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http://publiccert.extweb.sp.se/sv/Product/List/912
Skydda allmänna handlingar
Myndigheten ska skydda allmänna handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och
obehörig åtkomst. Ett bra skydd mot yttre skada och obehörig åtkomst är en godkänd
arkivlokal med kontrollerad åtkomst. Det innebär även att en viss kontroll måste ske av
dem som besöker ett arkiv så att inte någon obehörigen tar bort eller förstör
handlingar. Att arkivet ska skyddas mot obehörig åtkomst syftar i första hand på att
sekretesskyddet för uppgifter i handlingarna ska kunna upprätthållas. Handlingar som
kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess måste därför förvaras så att inte
obehöriga kan läsa dem. En annan aspekt av att arkivet ska skyddas mot obehörig
åtkomst gäller det skydd för personuppgifter som regleras genom bland annat
personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Arkivlokal
En arkivlokal är en lokal där arkivhandlingar förvaras, oavsett medium. Det kan alltså
vara en lokal där pappershandlingar förvaras eller ett serverrum där elektroniska
handlingar förvaras.
Arkivlokalen får inte användas för andra ändamål än förvaring av arkiv. En arkivlokal får
alltså inte användas som förråd eller kontor. Registrerade skyddsrum får inte användas
som arkivlokal.
Om myndigheten tillfälligt inte har möjlighet att förvara allmänna handlingar i en
arkivlokal ska handlingarna förvaras i skåp som tillsammans med lokalen de står i
motsvarar samma skydd som en godkänd arkivlokal.
Myndighetens arkivlokal ska uppfylla kraven i Riksarkivets föreskrifter om tekniska
krav för arkivlokaler (RA-FS 2013:4). Vid behov kan Kommunarkivet besluta om
undantag från dessa föreskrifter. Kraven i Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler
(RA-FS 2013:4) är mycket detaljerade, men sammanfattningsvis ska en arkivlokal
skydda allmänna handlingar mot
• vatten och skadlig fukt
• brand, brandgas och skadlig upphettning
• skadlig klimat- och miljöpåverkan •
skadegörelse, tillgrepp och
obehörig åtkomst.
Skydd mot vatten och brand
Arkivlokalen ska uppföras så att den skyddar handlingarna mot bland annat brand och
vatten. Detta innebär exempelvis att dörrar och väggar ska uppföras i samma godkända
brandklass och att enbart vattenledningar som används för uppvärmning av lokalen är
tillåtna. Om en redan befintlig lokal ska användas som arkivlokal där exempelvis
genomgående vattenrör eller fönster finns ska kompenserande åtgärder utföras så att
lokalen uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:4). Det kan handla om
att sätta igen fönstret så att lokalen uppfyller den godkända brandklassen eller sätta in
dropprännor och golvbrunn med backventil.
Skydd mot skadlig klimat- och miljöpåverkan
Arkivlokalen ska ha ett klimat som är anpassat för de handlingar/databärare som
förvaras där. Olika databärare har olika klimatkrav för att kunna bevaras under en
längre tid. Därför kan olika databärare inte alltid förvaras i samma arkivlokal.
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Dessutom har olika databärare ibland negativ inverkan på varandra, till exempel plast
och papper. Handlingar som kan skada varandra får inte förvaras tillsammans.
Skydd mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst
Arkivlokalen ska skydda handlingarna mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig
åtkomst. Detta innebär att myndigheten ska se till att det finns inbrottsskydd och att
det går att kontrollera vem som tar sig in i lokalen. Handlingar ska bara vara åtkomliga
för behöriga personer. Detta är särskilt viktigt när det rör sig om handlingar med
sekretesskyddade uppgifter. Myndigheten ska se till att ingen obehörig har tillgång till
sekretesskyddade handlingar.
Samråda med kommunarkivet
Kommunarkivet ska kopplas in så tidigt som möjligt när myndigheten planerar en
arkivlokal. Om kommunarkivet kontaktas först när arkivlokalen har börjat byggas eller
byggas om kan det bli dyrt och ofta svårt att åstadkomma de förändringar som kan
krävas.
Det är viktigt att den som ansvarar för lokalen deltar i inspektionen. Det är också
viktigt att en person deltar som kan svara på frågor om lokalen, till exempel brandklass
på väggar eller om belysningen är utrustad med säkerhetsglimtändare.
Arkivmyndighetens beslut
Innan en arkivlokal tas i bruk ska den godkännas av kommunarkivet. Efter
kommunarkivets tillsyn av arkivlokalen kan kommunarkivet göra ett föreläggande till
myndigheten om att utföra kompenserande åtgärder. De kompenserande åtgärderna
kan vara ändring av konstruktion, installationer, inredning eller material i en befintlig
arkivlokal eller i lokal som anpassas till arkivlokal.
Förvaringsmedel
Myndigheten ska förvara analoga allmänna handlingar i godkända förvaringsmedel,
såsom exempelvis aktomslag och arkivboxar. Se under Riksarkivets föreskrifter och
allmänna råd om tekniska krav och certifiering, sid 18.
Undantag gäller för handlingar som enligt gallringsbeslut får gallras med en
gallringsfrist på tio år eller kortare. Dessa handlingar behöver myndigheten inte förvara
i arkivgodkända förvaringsmedel.

5 Styra och redovisa
5.1 Arkiv- och informationsredovisning
Myndigheten ska upprätta en arkiv- och informationsredovisning som gör det möjligt att:
-

förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar,
överblicka handlingsbeståndet,
söka och ta fram handlingar och
hantera och förvalta handlingar

Arkiv- och informationsredovisningen ska bestå av uppgifter som ska kunna presenteras som:
-

en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar,
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en informationshanteringsplan,
en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, - ett register/diarium.
5.2 Klassificeringsstruktur
-

Klassificeringsstrukturen är ett sätt att klassificera och redovisa allmänna handlingar
under hela deras livscykel – från uppkomst till slutarkivering eller gallring. Med
klassificeringsstrukturen klassificeras samtliga handlingar oavsett medium utifrån
verksamhetens processer. Det underlättar insyn och återsökning av myndighetens
handlingar. Klassificeringsstrukturen är ett styrande dokument som ligger till grund för
myndighetens arkiv- och informationsredovisning.
Klassificeringsstrukturen ska innehålla
•

namn på den myndighet som klassificeringsstrukturen upprättats för

•

dokumentdatum

•

versionsnummer

•

diarienummer.

Myndigheten ska vid upprättandet av sin klassificeringsstruktur använda den
obligatoriska och generella klassificeringsstrukturen för styrande och stödjande
verksamhetsområden som kommunarkivet tagit fram.
Klassificeringsstrukturens uppbyggnad
Klassificeringsstrukturen ska vara hierarkiskt-systematiskt uppbyggd. Den ska bestå av
minst två nivåer - den översta nivån ska representera myndighetens
verksamhetsområden, och den nedersta nivån verksamhetens processer.
Klassificeringsstrukturen får omfatta fler nivåer, till exempel mellannivåer som utgörs
av processgrupper där man fört ihop processer för att göra strukturen mer överskådlig.
Klassificeringsstrukturens olika delar kallas för strukturenheter oavsett vilken nivå de
tillhör. En strukturenhet kan vara ett verksamhetsområde, processgrupp eller en
process.
Verksamhetsområden är de instruktioner och uppdrag som en myndighet har. Varje
verksamhetsområde utgörs av ett antal processer. En process är en avgränsad följd av
aktiviteter som förekommer upprepat i verksamheten. En aktivitet är en avgränsad
insats som utgör ett led i en process.
Alla myndigheter har styrande och stödjande verksamheter. Dessa placeras överst i
strukturen eftersom de är någorlunda stabila över tiden. När helt nya
verksamhetsområden tillkommer rör det sig oftast om kärnverksamheter, därför ska
man placera dem nederst. Denna ordning gör strukturen mer byggbar på djupet.
I klassificeringsstrukturen har verksamhetsområdena följande ordning:
•

styrande verksamheter •

•

stödjande verksamheter

•

kärnverksamheter.

Processbeskrivning
Samtliga processer som representeras i klassificeringsstrukturen ska beskrivas. Syftet
med processbeskrivningen är att ge de handlingar som skapas i processen ett
sammanhang. Processbeskrivningar är enkla beskrivningar av vad myndigheten gör. Av
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processbeskrivningen ska det framgå vilken aktivitet som startar en process, vilka
aktiviteter som vanligtvis ingår i processen och vilken aktivitet som avslutar processen.
Varje process genererar ett handlingsslag som i sin tur kan innehålla en eller flera
handlingstyper. Till processbeskrivningen infogar man exempel på handlingstyper som
skapas i processens olika aktiviteter.
Beteckningar
Verksamhetsområden, processgrupper och processer ska ha unika beteckningar i form
av numerisk punktnotation. Den unika beteckningen för en viss process är densamma
som beteckningen för det handlingsslag som skapas i processen. Verksamhetsområden
får beteckningen 1, 2, 3 och så vidare. Processerna under verksamhetsområde 1
kommer att betecknas 1.1, 1.2 och så vidare.

Samråd med kommunarkivet
Myndigheten bör ta kontakt med kommunarkivet för samråd tidigt i arbetet med att
upprätta sin klassificeringsstruktur. Efter samrådet skickar myndigheten en framställan
om slutligt samråd tillsammans med förslag till klassificeringsstruktur till
kommunarkivet.

Styr- och stödprocesser
Processerna i styrande och stödjande verksamhetsområden är relativt lika från en
myndighet till en annan eftersom offentliga verksamheter styrs av samma regelverk.
Kommunarkivets generella struktur för styr- och stödprocesser säkerställer en enhetlig
klassificering av handlingar i de processer som finns hos samtliga myndigheter i Ale
kommun. Detta underlättar också informationshanteringen vid verksamhetsövergångar
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inom kommunen då information kan komma att överlämnas och införlivas med
mottagande myndighets arkiv.
Informationshanteringsplan
Informationshanteringsplanen är en del av myndighetens informationsredovisning.
Den är ett styrande dokument som redovisar ett nuläge. Det är bara handlingstyper
som förekommer idag och de format, gallringsbeslut med mera som är aktuella som
ingår.
En plan för varje arkivbildare
Huvudregeln är: en arkivbildare – ett arkiv – en informationshanteringsplan. Det
innebär att det inte är tillåtet att göra en gemensam informationshanteringsplan för en
grupp av myndigheter (arkivbildare), trots att de har liknande uppdrag och
verksamheter.
Informationshanteringsplanens funktion
•

Visar medarbetarna hur de ska hantera de handlingar de själva upprättar eller
tar emot.

•

Ger svar på frågan var en handling befinner sig – även handlingar som inte
registreras/diarieförs.

•

Fungerar tillsammans med diarium och arkivförteckning som sökväg till
myndighetens allmänna handlingar.

•

Ger allmänheten möjlighet att få en överblick över samtliga allmänna
handlingar hos myndigheten och möjlighet till insyn.

•

Är ett verktyg för myndigheten som ökar möjligheten att uppfylla
dataskyddsförordningens krav genom att redovisa hur allmänna handlingar
som innehåller personuppgifter ska hanteras.

Struktur
Eftersom informationshanteringsplanen är en del av myndighetens
informationsredovisning ska den struktureras utifrån myndighetens
klassificeringsstruktur. Samtliga processer med de handlingstyper som ingår ska tas
med i informationshanteringsplanen – både de som ska bevaras och de som ska gallras.
Inledning
Informationshanteringsplanen ska inledas med myndighetens namn, dokumentdatum,
och diarienummer. Här bör det också finnas grundläggande information om
arkivbildaren som ska tillämpa planen.
I inledningen ska det också finnas information om vilka handlingstyper som inte
inkluderas i planen. Det brukar främst vara handlingar som är av tillfällig eller ringa
betydelse samt handlingar i projekt. Dessa handlingar kan i praktiken finnas i samtliga
processer, så därför skulle det bli många upprepningar om de listades i
informationshanteringsplanen. Hanteringsanvisningarna för sådana handlingar kan
infogas sist i inledningen. En myndighet kan inte ha två hanteringsanvisningar för en
och samma handlingstyp.
Innehåll
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För att informationshanteringsplanen ska fylla en styrande funktion ska den innehålla
vissa obligatoriska kolumner med kolumnrubriker i följande ordning:
1. Punktnotation
2. Namn på verksamhetsområde, processgrupp, process
3. Namn på processens handlingstyper
4. Bevaras/gallras
5. Registrering/sortering
6. Förvaring
7. Arkivmedium
8. Sekretess
9. Anmärkning

Utöver dessa obligatoriska uppgifter får en myndighet vid behov lägga till ytterligare
uppgifter (kolumner) i informationshanteringsplanen. Extra kolumner placeras mellan
kolumnerna Sekretess och Anmärkning.
Uppgifter under de olika kolumnrubrikerna
•

Punktnotation - beteckningen för ett visst verksamhetsområde (VO),
processgrupp (PG) eller process (P) enligt klassificeringsstrukturen.
Punktnotationen är ett unikt id till exempel 1.4 eller 2.1.3.

•

Namn på verksamhetsområde, processgrupp, process – namnet på ett
visst verksamhetsområde (VO), processgrupp (PG) eller process (P) enligt
klassificeringsstrukturen, till exempel Ge verksamhetsstöd (VO), Hantera
personalsociala frågor (PG), Kompetensutveckla (P).

•

Namn på processens handlingstyper – namnen på de handlingstyper som
skapas inom varje process, det vill säga inom ett handlingsslag. (Ett
handlingsslag avser ”mängd av handlingar som tillkommer genom att en
process genomförs upprepat”).

•

Bevaras/gallras – om handlingstypen ska bevaras eller med vilken
gallringsfrist handlingen ska förstöras.

•

Registrering/sortering – i vilken ordning handlingarna sorteras, till exempel
om handlingstypen ska registreras eller hållas ordnad på annat sätt.

•

Förvaring – hur (på vilket sätt) och var (hos vilken befattning/funktion eller
liknande) en handling förvaras under det pågående arbetet i den dagliga
verksamheten.

•

Arkivmedium – på vilket arkivmedium handlingarna/uppgifterna ska bevaras
(det vill säga de handlingar som inte ska gallras) så länge handlingarna förvaras
på myndigheten. Anges inte för handlingar/uppgifter som får gallras. Då är
cellen tom eller markerad med ett streck.

•

Sekretess – om handlingstypen/handlingsslaget innehåller sekretessreglerade
uppgifter. Det är lämpligt att hänvisa till aktuell paragraf i offentlighets- och
sekretesslagen.
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•

Anmärkning - förtydliganden och kommentarer om sådant som är relevant
för hantering, återsökning eller förståelsen av en handling som inte redovisas i
någon av de andra kolumnerna.

Myndighetens beslut
Informationshanteringsplanen gäller först när nämnden eller styrelsen som är ansvarig
för verksamheten har beslutat om den.
Arkivbeskrivning
Arkivlagen säger att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning.. Med en samlad
överblick över de allmänna handlingarna får allmänheten bättre insyn i myndighetens
verksamhet och möjlighet att söka handlingar – både analoga och elektroniska.
Följande rubriker och innehåll ska finnas med:
1) Myndighetens namn.
2) Myndighetens tillkomst och eventuellt upphörande.
3) Myndighetens organisation, verksamhet och historik.
4) Myndighetens arkivhandlingar
5) Förvaring av myndighetens handlingar
6) Vem hos myndigheten som är arkivansvarig.

Myndighetens beslut efter samråd med arkivmyndigheten
Samråd med kommunarkivet
Innan myndigheten beslutar om att fastställa Arkivbeskrivning ska kommunarkivet få
möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens förslag.
Myndighetens beslut
Nämnd/styrelse beslutar om att fastställa Arkivbeskrivning.
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6 Överlämna och leverera arkiv
6.1 Överlämnande av arkiv
När en myndighet upphör och dess verksamhet inte fortsätter i någon annan myndighet i kommuen,
annan kommun, landsting eller statlig myndighet ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre
månader.
6.2 Leverans av arkiv
Allmänna handlingar som ska bevaras och inte längre behövs för en nämnds löpande verksamhet, ska
levereras till arkivmyndigheten. När detta ska ske anges för respektive handlingstyp i
informationshanteringsplanen.
Analoga leveranser
Inför leverans kontaktas kommunarkivet. Leveransen står respektive verksamhet för. Det
rekommenderas att transporten sker med hjälp av kommunens Internservice.
De handlingar som levereras skall vara packade i godkända arkivkartonger. Arkivkartongerna skall vara
så väl packade som möjligt så att de inte krossas vid transport och för att bespara utrymme i arkivet.
Vidare skall gem och plastfickor vara avlägsnade från handlingarna. För att hålla ihop handlingarna
rekommenderas aktomslag eller häftklamrar. Häftklamrar orsakar minimal skada på handlingarna.
Vid leveransen skall en så kallad Reversal, där innehållet i leveransen listas, överlämnas till
kommunarkivet.

Digitala leveranser
Digitala leveranser sker efter överenskommelse mellan kommunarkivet och e-arkivleverantören.
Beslutad av: Kommunstyrelsen
Gäller från: 2020-05-11
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kommunarkivet 0303-70 33 63.
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Skapad: 2022-02-08

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2022-02-15
Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation
Tidsperiod för diarieförda beslut: 2022-01-05 – 2022-02-08
Diarienummer

Handling

Beslut

Beslutdatum

Ärendegrupp och
delegat

KS-HR.2022.10

Anställning av
förskolelärare

Förskolelärare anställs från
och med 2022-02-01

-

Rektor

KS-HR.2021.10

Anställning av
lärare grundskola

Lärare grundskola anställs
från och med 2021-08-16

2021-06-28

Rektor

KS-HR.2021.10

Anställning av
lärare grundskola

Lärare grundskola anställs
från och med 2022-01-10

2021-10-06

Rektor

KS-HR.2021.10

Anställning av
lärare grundskola

Lärare grundskola anställs
från och med 2022-01-10

2021-10-06

Rektor

KS-HR.2021.12

Anställning av
specialpedagog

Specialpedagog anställs
från och med 2022-01-10

2021-10-06

Rektor

KS-HR.2022.14

Anställning av
enhetschef

Enhetschef anställs från
och med 2022-02-01

2021-11-01

Sektorchef

KS-HR.2022.14

Anställning av
enhetschef

Enhetschef anställs från
och med 2022-02-01

2021-12-01

Sektorchef

KS-HR.2021.11

Anställning av
lokalvårdare

Lokalvårdare anställs från
och med 2022-01-01

2021-12-07

Enhetschef

KS.2021.12

Anställning av
stödassistent

Stödassistent anställs från
och med 2022-01-01

2021-12-20

Enhetschef

KS-HR.2021.12

Anställning av
socialpedagog

Socialpedagog anställs
från och med 2022-01-01

2021-12-22

Rektor

KS-HR.2021.12

Anställning av
socialpedagog

Socialpedagog anställs
från och med 2022-01-10

2021-12-22

Rektor

KS-HR.2022.11

Anställning av
kock

Kock anställs från och med
2022-01-01

2022-01-01

Enhetschef

KS-HR.2022.11

Anställning av
kock

Kock anställs från och med
2022-01-01

2022-01-01

Enhetschef

KS-HR.2022.11

Anställning av
kock

Kock anställs från och med
2022-01-10

2022-01-03

Enhetschef

KS-HR.2022.12

Anställning av
habiliteringsperso
nal

Habiliteringspersonal
anställs från och med
2022-01-01

2022-01-03

Enhetschef

KS.2022.27

Beslut om
lönetillägg

Anställd får lönetillägg på
2 000 kr från 2022-01-01
till 2022-06-17

2022-01-04

KS-HR.2022.13

Anställning av
kommunikatör

Kommunikatör anställs från
och med 2022-03-01

2022-01-07

Avdelningschef

KS-HR.2022.10

Anställning av
lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem anställs
från och med 2022-01-10

2022-01-07

Biträdande rektor

KS-HR.2022.12

Anställning av
enhetschef

Enhetschef anställs från
och med 2022-02-01

2022-01-10

Verksamhetschef

HR-chef

Diarienummer

Handling

Beslut

Beslutdatum

Ärendegrupp och
delegat

KS-HR.2022.12

Beslut om
anställning

Boendestrateg anställs från
och med 2022-02-01

2022-01-11

Enhetschef

KS-HR.2022.12

Anställning av
distriktssjuksköter
ska

Distriktssjuksköterska
anställs från och med
2022-03-16

2022-01-13

Enhetschef

KS.2022.27

Beslut om
lönetillägg

Anställd får lönetillägg på
2 000 kr från 2022-01-01
till 2022-08-31

2022-01-17

HR-chef

KS.2022.27

Beslut om
lönetillägg

Anställd får lönetillägg på
2 000 kr från 2022-01-01
till 2022-03-30

2022-01-19

HR-chef

KS-HR.2022.13

Anställning av
vikarierande
utvecklingsledare
folkhälsa

Vikarierande
utvecklingsledare anställs
från och med 2022-03-01

2022-01-27

Avdelningschef

KS-HR.2022.13

Anställning av
vikarierande
utvecklingsledare

Utvecklingsledare anställs
från och med 2022-02-21

2022-02-03

Avdelningschef

Skapad: 2022-02-08

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens
sammanträde 2022-02-15
Ärendegrupp i delegeringsordning: Allmänna ärenden (A), Ekonomi (E), Upphandling (U),
Internöverenskommelser (I), Dataskyddsförordningen (D)
Tidsperiod för beslutsdatum: 2022-01-05 – 2022-02-08
Diarienummer

Handling

Beslut

Beslutdatum

Delegat

KS.2022.50

Aleförslag: Lekplats
och multiplan i
Alvhem

Beslut om att Aleförslaget
ska hanteras av
samhällsbyggnadsnämnd
en.

2022-01-19

Kanslichef

KS.2022.61

Remiss: Begäran
om planbesked från
SBN för Skårdal
1:109

Beslut om att remissen
ska fördelas till
kommunstyrelsen för
beredning och beslut om
remissvaret.

2022-01-19

Kanslichef

KS.2022.62

Remiss från VGR:
Samverkansavtal
för
naturbruksutbildning
ar

Beslut om att remissen
ska fördelas till
utbildningsnämnden för
beredning och beslut om
remissvaret.

2022-01-19

Kanslichef

KS.2022.51

Aleförslag:
Bohusskolan
behöver byggas ut

Beslut om att Aleförslaget
ska hanteras av
servicenämnden.

2022-01-20

Kanslichef

KSEKO.2021.372

Upphandling av
bemanningstjänster
av tjänstepersoner
och chefer

Beslut om tecknande av
ramavtal för perioden
2022-01-01 t.o.m. 202312-31 och med möjlighet
till förlängning med
ytterligare två år med 10
leverantörer.

2022-01-20

Upphandlingschef

KS.2020.195

Upphandling av
ramavtal
tryckeritjänster 2020

Beslut om ramavtal med
två leverantörer och
maximal avtalstid 4 år
från avtalstecknandet

2022-01-24

Upphandlingschef

KS.2020.223

Upphandling av
golvrelaterade
tjänster

Beslut om tilldelning av
ramavtal med tre
leverantörer med
maximal avtalstid 4 år.

2022-01-24

Upphandlingschef

KS.2022.75

Remiss från GR:
Samverkansavtal
digitala hjälpmedel

Beslut om att remissen
ska fördelas till
socialnämnden för
beredning och beslut om
remissvaret.

2022-01-24

Kanslichef

KSEKO.2020.332

Upphandling av
hyra av entrémattor
inklusive tvätt

Beslut om avtal som
tecknas under maximalt 4
år.

2022-01-24

Upphandlingschef

KSEKO.2020.339

Upphandling av
städtjänster 2020

Beslut om att ramavtal
tecknas med maximal
avtalstid 4 år.

2022-01-24

Upphandlingschef

KSEKO.2021.534

Upphandling av
ramavtal av
gardiner med
sömnad

Beslut om ramavtal 202201-01-2022-12-31 med
möjlighet till årsvis
förlängning maximalt

2022-01-24

Upphandlingschef

Diarienummer

Handling

Beslut

Beslutdatum

Delegat

avtalstid 4 år med 2
leverantörer.

KS.2022.78

Remiss från
länsstyrelsen:
Ansökan om
tillstånd till
avfallsanläggning

Beslut om att remissen
ska fördelas till
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och
beslut om remissvaret.

2022-01-25

Kanslichef

KS.2022.49

Aleförslag:
Bevarande av
Kallarebergerts
natur- och
kulturområde

Beslut om att Aleförslaget
ska hanteras av
samhällsbyggnadsnämnd
en.

2022-01-27

Kanslichef

Extra
övertidsersättning
med anledning av
coronapandemin

Beslut om att under
perioden 2022-01-01 till
och med 2022-02-28,
med möjlighet till
förlängning, utbetalas
extra belopp för
övertidsarbete med
anledning av
coronapandemin.
Ersättningen för enkel
övertid blir 75:- extra per
timme. Ersättningen för
kvalificerad övertid blir
100:- extra per timme.
Det extra beloppet avser
endast övertid som
beordrats på grund av
coronapandemin.

2022-01-28

Kommunstyrelsens
ordförande

KSEKO.2021.614

Upplåning 50 mkr

Beslut om omsättning av
50 mkr till ett lån enligt
offert från
Kommuninvest, löper till
2023-09-15

2022-02-02

Ekonomichef

KSSOU.2022.93

Remiss: Granskning
av ny översiktsplan
för Lerum kommun

Beslut om att fördela
remissen till
kommunstyrelsen för
beredning och beslut om
remissvaret.

2022-02-03

Kanslichef

KS-HR.2022.37

Bisyssla 2022

Beslut om att medge
bisyssla.

2022-02-07

Kanslichef

KS.2022.61

Remiss: Antagande
av yttrande gällande
planbesked för
Skårdal 1:109

Beslut om att anta
yttrande som svar till
SBN.

2022-02-07

Avdelningschef

KS-HR.2022.84

