
KALLELSE
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Förhinder att närvara anmäls till Afram Shiba, tel 0303-70 35 99, afram.shiba@ale.se

Claes-Anders Bengtsson,
ordförande

Tid Kl. 18.00-21:00

Plats A-salen i Alafors medborgarhus

Under fullmäktige ajourneras mötet för ombudsval till SKR:s kongress 2023

Ledamöter Claes-Anders Bengtsson (KD),
ordförande
Mikael Berglund (M)
Henrik Fogelklou (M)
Maj Holmström (M)
Oliver Andersson (M)
Lars Kopp (M)
Anna Löfgren Silfversparre (M)
Johan Zenténius (M)
Erik Liljeberg (M)
Susanna Mouvitz (M)
Jan Skog (M)
Jessika Loftbring (C)
Dan Sandros (C)
Lina Bodestad (C)
Eva Lans Samuelsson (L)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Maria-Bianca Andersson (KD)
Dennis Ljunggren (S)
Elaine Björkman (S)
Johnny Sundling (S)
Anette Håkansson (S)
Johan Nordin (S)
Ann Lundgren (S)

Niklas Ulfheden (S)
Lena Orstadius (S)
Gunnar Skaven (S)
Mahlin Engstrand (S)
Aree Said Gaff (S)
Emine Khosravi (S)
Krister Bergenhus (S)
Monica Samuelsson (S)
Ann-Sofie Hellvard (V)
Sven Engdahl (V)
Christer Pålsson (V)
Anders Börjesson (V)
Jenny Sandkvist (MP)
Robert Jansson (SD)
Lena Camp (SD)
Jörgen Sundén (SD)
Pernilla Johansson (SD)
Claes Mellander (SD)
Kennet Sandow (SD)
Puck Jonson Palm (SD)
Robert Roos (SD)
Emilia Persson (SD)
Marita Henriksson (SD)
Tyrone Hansson (FiA)
Renée Palmnäs (FiA)

Ersättare Dan Björk (M)
Gay Johansson (M)
Kristina Fogelklou (M)
Jan Murray (M)
Johan Bankel (M)
Henning Ankarudd (C)
Aida Karimli (C)
Madeleine Olofsson (L)
Jonas Lindberg (L)
Lennart Borgvall (KD)
Börje Ohlsson (KD)
Seppo Tallheden (S)
Ingrid Inhammar (S)
Klas Karlsson (S)
Paula Örn (S)

Toni Andersson (S)
Christina Oskarsson (S)
Karl-Heinz Schneider (S)
Linda Knutsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Sonny Landerberg (MP)
Geo De Maré (MP)
Jari Tolkki (SD)
Annica Westdahl-Eriksson (SD)
Ronny Alm (SD)
Elisabeth Pinberg (SD)
Fredrik Nykvist (SD)
Stefan Gustafsson (FiA)
Brita Karlsson (FiA)

Övriga Maria Reinholdsson, kommunchef Afram Shiba, kommunsekreterare
Anna Ruthberg, nämndsekreterare



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Ärenden Föredragande

A

B

Upprop

Justering

1 Fastställande av föredragningslista

2 Allmänhetetens frågestund

3 Information om pågående upphandling av
konstgräsplan för Surte Idrottsplats

Mikael Berglund (M)

4 KS.2022.520 - Val av ordförande och vice
ordförande till kommunfullmäktiges
valberedning 2022-2026

5 KS.2022.574 - Avsägelse från Jörgen
Sundén (SD) avseende uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige

6 KS.2022.570 - Val av ersättare till
insynsplats i kommunstyrelsen för
Liberalerna



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Ärenden Föredragande

7 KS.2022.522 - Val av revisorer 2023-2026

8 KS.2022.523 - Val av ombud för kommunen
till bolags- och föreningsstämmor 2022-2026

9 KS.2022.521 - Val och sammansättning av
kommunfullmäktiges demokratiberedning
2022-2026

10 KS.2022.630 - Ändring av nämndernas
sammansättning 2022-2026

11 KS.2022.528 - Val till
samhällsbyggnadsnämnden 2022-2026

12 KS.2022.529 - Val till servicenämnden 2022-
2026

13 KS.2022.530 - Val till socialnämnden 2022-
2026

14 KS.2022.531 - Val till utbildningsnämnden
2022-2026



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Ärenden Föredragande

15 KS.2022.525 - Val till krisledningsnämnden
2022-2026

16 KS.2022.533 - Val till
överförmyndarnämnden 2023-2026

17 KS.2022.532 - Val till valnämnden 2022-2026

18 KS.2022.524 - Val till jävsnämnden 2022-
2026

19 KS.2022.534 - Inkallelseordning för
nämnderna 2022-2026

20 KS.2022.537 - Val till Surtefondens styrelse
2022-2026

21 KS.2022.538 - Val av lekmannarevisorer för
Surtefondens styrelse 2022-2026

22 KS.2022.619 - Revidering av
förbundsordning för Bohus
räddningstjänstförbund (BORF)



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Ärenden Föredragande

23 KS.2022.535 - Val till direktionen för Bohus
räddningstjänstförbund kommande
mandatperiod

24 KS.2022.536 - Val av revisor för Bohus
Räddningstjänstförbund kommande
mandatperiod

25 KS.2022.614 - Nominering av representanter
till Göteborgsregionens (GR)
förbundsstyrelse 2023-2026

26 KS.2022.614 - Nominering av representanter
till Göteborgsregionens (GR) förbunds-
styrelses beredningsgrupper 2023-2026

Ale kommuns medverkan i val av ombud till
Sveriges Kommuner och Regioners
kongress (SKR) 2023

27 KS.2022.610 - Politiskt initiativärende:
Förslag om att revidera Investeringsbudget
2023-2026

28 KS-SOU.2022.454 - Delårsbokslut 2, 2022 för
Ale kommun



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Ärenden Föredragande

29 KS.2022.584 - Omorganisering av kultur-
och fritidsnämnden

30 KS.2022.560 - Arvode och ersättning för
förlorad arbetsförtjänst för gruppledare i
vissa fall

31 KS-SOU.2022.311 - Organisering av
digitalisering

32 KS-EKO.2022.555 - Inlösen del av
ansvarsförbindelse pensionsskuld

33 KS-EKO.2022.474 - Uppdaterad finanspolicy

34 KS.2022.503 - VA-taxa 2023

35 KS.2022.504 - Taxa enligt plan- och
bygglagen samt för prövning av brandfarlig
vara

36 KS-SOU.2022.460 - Fastställande av trend-
och omvärldsfaktorer



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Ärenden Föredragande

37 KS.2022.288 - Reglementesförändring
avseende ansvar för upphandling

38 KS.2021.176 - Förtydligande av rådens roll

39 KS.2022.9 - Redovisning av ej
slutbehandlade motioner 2022

40 Redovisning av underrättelser och beslut
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Afram Shiba

Från: Jörgen Sundén
Skickat: den 25 oktober 2022 11:35
Till: Afram Shiba
Ämne: Uppdrag i KF

Hej Afram 
Härmed avsäger jag mig förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige. 
 
Med vänlig hälsning Jörgen Sundén 



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 2 Dnr KS.2022.522

Val av revisorer 2023-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

revisorer för tiden från 2023-01-01 till 2026-12-31:

Revisor

Irene Hellekant (S)

Wimar Sundeen (KD)

Willy Kölborg (S)

Mika Kojo (SD)

Centerpartiet

Magnus Wennergren (M)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Irene

Hellekant (S) till ordförande för revisorerna för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Wimar Sundeen

(KD) till vice ordförande för revisorerna för samma tid.

Sammanfattning

Enligt 12 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) ska under det år det är val av

fullmäktige i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning

av verksamheten under de fyra följande åren. Det innebär att revisorer ska

väljas för tiden från 2023-01-01 till 2026-12-31. Enligt reglemente för

revisorerna i kommunen ska utse sex revisorer och bland de valda en

ordförande och en vice ordförande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kansli- och säkerhet

För kännedom

Samtliga nämnder



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 4 Dnr KS.2022.523

Val av ombud för kommunen till bolags- och

föreningsstämmor 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Claes-Anders

Bengtsson (KD), Elaine Björkman (S) och Lars Kopp (M) till ombud för

kommunen till bolags- och föreningsstämmor för tiden från 2022-12-01 till

2026-11-30.

Sammanfattning

Ale kommun är delägare respektive medlem i flera bolag och föreningar. Val-

beredning föreslår att för kommande mandatperiod 2022-2026 utse kommun-

fullmäktiges presidium som representanter för kommunen till bolags- och

föreningsstämmor.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Förtroendemannaregister

För kännedom

Ekonomichef

Redovisningschef



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 3 Dnr KS.2022.521

Val och sammansättning av kommunfullmäktiges

demokratiberedning 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

demokratiberedningen ska bestå av 11 ledamöter och 9 ersättare för tiden från

2022-12-01 till 2026-11-30.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i demokratiberedningen för tiden från 2022-12-01 till

2026-11-30:

Ledamot Ersättare

Lars Kopp (M) Henrik Fogelklou (M)

Centerpartiet Centerpartiet

Liberalerna Liberalerna

Sune Rydén (KD) Maria-Bianca Andersson (KD)

Johnny Sundling (S) Socialdemokraterna

Sven Engdahl (V) Ann-Sofie Hellvard (V)

Robert Jansson (SD) Claes Mellander (SD)

Miljöpartiet Miljöpartiet

Renée Palmnäs (FiA) Tyrone Hansson (FiA)

Claes-Anders Bengtsson (KD)

Elaine Björkman (S)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Claes-Anders

Bengtsson (KD) till ordförande för demokratiberedningen för tiden från 2022-

12-01 till 2026-11-30.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Elaine

Björkman (S) till vice ordförande för demokratiberedningen för tiden från

2022-12-01 till 2026-11-30.

Sammanfattning

Enligt arbetsordning för Ale kommunfullmäktige ska en demokratiberedning

väljas vid det fullmäktige som nämnderna väljs. Principiellt utses en ledamot

och en personlig ersättare från varje parti som är representerat i fullmäktige.



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Därutöver utses ordförande och vice ordförande bland valda ledamöter vilket

föreslås vara ordförande respektive 1:e vice ordförande i kommunfulläktige.

Det innebär att sammansättningen för mandatperioden 2022-2026 föreslås

bestämmas till 11 ledamöter och 9 ersättare.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten

Kommunsekreterare

Nämndsekreterare för utbildningsnämnden

IT-avdelningen

Förtroendemannaregister

För kännedom

Utbildningsnämnden



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 5 Dnr KS.2022.528

Val till samhällsbyggnadsnämnden 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för tiden från 2022-12-01

till 2026-11-30:

Ledamot Ersättare

Henrik Fogelklou (M) Roy Jansson (SD)

Johan Nordin (S) Seppo Tallheden (S)

Jan Murray (M) Jimmy Sandberg (M)

Emine Khosravi (S) Paula Örn (S)

Puck Jonsson Palm (SD) Börje Ohlsson (KD)

Marie Olsson (V) Leilf Falkenström (S)

Lennart Nilsson (SD) Lars-Erik Carlbom (FiA)

Centerpartiet Centerpartiet

Lennart Borgvall (KD) Ronny Eriksson (FiA)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik

Fogelklou (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Johan Nordin

(S) till 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Jan Murray

(M) till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för samma tid.

Sammanfattning

Valberedningen föreslår ledamöter och ersättare enligt den sammansättning

som kommer att föreslås på kommande fullmäktige av den styrande

majoriteten. För samhällsbyggnadsnämnden innebär det att sammansättningen

kan komma att utgöras av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden ska det bland ledamöterna

väljas en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vilka

tillsammans utgör nämndens presidium.



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Valberedningen har under sitt sammanträde inget klart namn för Centerpartiets

ledamot- och ersättarplats i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten

Kommunsekreterare

Nämndsekreterare för servicenämnden

Förtroendemannaregister

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 6 Dnr KS.2022.529

Val till servicenämnden 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i servicenämnden för tiden för tiden från 2022-12-01

till 2026-11-30:

Ledamot Ersättare

Sune Rydén (KD) Ronny Alm (SD)

Jessika Loftbring (C) Sari Andersson (S)

Claes Mellander (SD) Patrik Engelin (KD)

Ann Lundgren (S) Bengt Lundberg (S)

Gay Johansson (M) Brita Karlsson (FiA)

Peter Lidström (S) Anders Börjesson (V)

Ronald Sandgren (M) Pernilla Slitebo (FiA)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Sune

Rydén (KD) till ordförande i servicenämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Jessika

Loftbring (C) till 1:e vice ordförande i servicenämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Claes

Mellander (SD) till 2:e vice ordförande i servicenämnden för samma tid.

Sammanfattning

Valberedningen föreslår ledamöter och ersättare enligt den sammansättning

som kommer att föreslås på kommande fullmäktige av den styrande

majoriteten. För servicenämnden innebär det att sammansättningen kan komma

att utgöras av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Enligt reglemente för servicenämnden ska det bland ledamöterna väljas en

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vilka tillsammans

utgör nämndens presidium.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare

Nämndsekreterare för servicenämnden

Förtroendemannaregister

För kännedom

Servicenämnden



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 7 Dnr KS.2022.530

Val till socialnämnden 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden för tiden från 2022-12-01 till

2026-11-30:

Ledamot Ersättare

Tyrone Hansson (FiA) Marita Henriksson (SD)

Johnny Sundling (S) Petra Gullbrandsson (S)

Lars Kopp (M) Eddie Glans (M)

Krister Bergenhus (S) Aree Said Gaff (S)

Puck Jonsson Palm (SD) Birgit Hansson (KD)

Christer Pålsson (V) Ingrid Inhammar (S)

Annica Westdahl-Eriksson (SD) Christer Mörlin (KD)

Centerpartiet Linda Knutsson (V)

Kristina Fogelklou (M) Gunilla Ulander (FiA)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Tyrone

Hansson (FiA) till ordförande i socialnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Johnny

Sundling (S) till 1:e vice ordförande i socialnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Kopp

(M) till 2:e vice ordförande i socialnämnden för samma tid.

Sammanfattning

Valberedningen föreslår ledamöter och ersättare enligt den sammansättning

som kommer att föreslås på kommande fullmäktige av den styrande

majoriteten. För socialnämnden innebär det att sammansättningen kan komma

att utgöras av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Enligt reglemente för socialnämnden ska det bland ledamöterna väljas en

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vilka tillsammans

utgör nämndens presidium.



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Valberedningen har under sitt sammanträde inget klart namn för Centerpartiets

ledamotplats i socialnämnden.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten

Kommunsekreterare

Nämndsekreterare för socialnämnden

Förtroendemannaregister

För kännedom

Socialnämnden



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 8 Dnr KS.2022.531

Val till utbildningsnämnden 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden för tiden för tiden från 2022-12-

01 till 2026-11-30:

Ledamot Ersättare

Lena Camp (SD) Pernilla Johansson (SD)

Anette Håkansson (S) Toni Andersson (S)

Maj Holmström (M) Mauricio Jiménez (M)

Lena Orstadius (S) Carina Ackerfors (S)

Robert Roos (SD) Tage Lindström (KD)

Elinor Gandee (V) Johan Signell (S)

Johan Bankel (M) Pierre Hernvall (KD)

Centerpartiet Centerpartiet

Renée Palmnäs (FiA) Rickard Linde (FiA)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Tyrone

Hansson (FiA) till ordförande i utbildningsnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Johnny

Sundling (S) till 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Kopp

(M) till 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden för samma tid.

Sammanfattning

Valberedningen föreslår ledamöter och ersättare enligt den sammansättning

som kommer att föreslås på kommande fullmäktige av den styrande

majoriteten. För utbildningsnämnden innebär det att sammansättningen kan

komma att utgöras av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Enligt reglemente för utbildningsnämnden ska det bland ledamöterna väljas en

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vilka tillsammans

utgör nämndens presidium.



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Valberedningen har under sitt sammanträde inget klart namn för Centerpartiets

ledamotplats i utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten

Kommunsekreterare

Nämndsekreterare för utbildningsnämnden

Förtroendemannaregister

För kännedom

Utbildningsnämnden



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 9 Dnr KS.2022.525

Val till krisledningsnämnden 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för tiden för tiden från 2022-12-

01 till 2026-11-30:

Ledamot Ersättare

Mikael Berglund (M) Renée Palmnäs (FiA)

Dennis Ljunggren (S) Sven Engdahl (V)

Robert Jansson (SD) Dan Björk (M)

Sandi Nordin (S) Annica Westdahl-Eriksson (SD)

Sune Rydén (KD) Jessika Loftbring (C)

Lena Orstadius (S)

Jari Tolkki (SD)

Lars Kopp (M)

Gunnar Skaven (S)

Staffan Andersson (KD)

Stefan Gustafsson (FiA)

Caroline Holmeberg (S)

Ann-Sofie Hellvard (V)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael

Berglund (M) till ordförande i krisledningsnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis

Ljunggren (S) till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Robert

Jansson (SD) till 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden för samma tid.

Sammanfattning

Valberedningen föreslår ledamöter och ersättare enligt den sammansättning

som kommer att föreslås på kommande fullmäktige av den styrande

majoriteten. För krisledningsnämnden innebär det att sammansättningen kan

komma att utgöras av 5 ledamöter och 13 ersättare.



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Enligt reglemente för krisledningsnämnden ska det bland ledamöterna väljas

en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vilka tillsammans

utgör nämndens presidium.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten

Kommunsekreterare

Förtroendemannaregister

För kännedom

Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 10 Dnr KS.2022.533

Val till överförmyndarnämnden 2023-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för tiden från 2023-01-01 till

2026-12-31:

Ledamot Ersättare

Robert Roos (SD) Jari Tolkki (SD)

Eva Eriksson (S) Ing-Britt Adiels (S)

Lennart Nilsson (M) Ingvar Arvidsson (KD)

Gert Karlsson (S)

Ronny Eriksson (FiA)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Robert Roos

(SD) till ordförande i överförmyndarnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Eva Eriksson

(S) till vice ordförande i överförmyndarnämnden för samma tid.

Sammanfattning

Enligt reglemente för överförmyndarnämnden ska det väljas 5 ledamöter och 3

ersättare som enligt 19 kap. 7 § första stycket ska väljas för fyra år räknat från

1 januari året efter det år det varit val i hela landet, vilket blir från 2023-01-01

till 2026-12-31.

Bland ledamöterna ska det enligt 19 kap. 11 § samma lag väljas en ordförande

och vice ordförande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten

Kommunsekreterare

Överförmyndarenheten

IT-avdelningen

Förtroendemannaregister



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 11 Dnr KS.2022.532

Val till valnämnden 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden för tiden från 2022-12-01 till

2026-11-30:

Ledamot Ersättare

Sune Rydén (KD) Marita Henriksson (SD)

Catharina Eliasson (S) Rebecca Flink (S)

Lena Zackrisson (M) Elisabeth Pinberg (SD)

Rolf Gustavsson (S) Christel Nyhlén (S)

Roy Jansson (SD) Kajsa Nilsson (M)

Elisabeth Bredesen (S) Sonja Ljunggren (S)

Carina Sandgren (M) Ingvar Arvidsson (KD)

Centerpartiet Birgitta Andersson (V)

Kristina Fogelklou (M) Brita Karlsson (FiA)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Sune Rydén

(KD) till ordförande i valnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Catharina

Eliasson (S) till 1:e vice ordförande i valnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Lena

Zackrisson (M) till 2:e vice ordförande i valnämnden för samma tid.

Sammanfattning

Enligt reglemente för valnämnden ska det bland ledamöterna väljas en

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vilka tillsammans

utgör nämndens presidium.

Valberedningen har under sitt sammanträde inget klart namn för Centerpartiets

ledamotplats i valnämnden.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunsekreterare

Demokratiutvecklare

IT-avdelningen

Förtroendemannaregister

För kännedom

Valnämnden



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 12 Dnr KS.2022.524

Val till jävsnämnden 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael

Berglund (M), Dennis Ljunggren (S) och Robert Jansson (SD) till ledamöter i

jävsnämnden för tiden från 2022-12-01 till 2026-11-30.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Renée

Palmnäs (FiA), Sven Engdahl (V) och Dan Björk (M) till ersättare i

jävsnämnden för tiden från 2022-12-01 till 2026-11-30.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael

berglund (M) till ordförande i jävsnämnden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis

Ljunggren (S) till 1:e vice ordförande i jävsnämnden för samma tid.

Sammanfattning

Enligt reglemente för jävsnämnden ska det i jävsnämnden väljas 3 ledamöter

och 3 ersättare. Bland ledamöterna ska en ordförande och en 1:e vice

ordförande väljas.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

Nämndsekreterare för samhällsbyggnadsnämnden

Förtroedemannaregister

För kännedom

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 13 Dnr KS.2022.534

Inkallelseordning för nämnder 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ersättare i

nämnderna för tiden från 2022-12-01 till 2026-11-30 ska kallas in enligt

följande ordning:

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 16 § andra stycket kommunallagen (2017:725) ska kommun-

fullmäktige bestämma i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. Val-

beredningen har under sammanträdet endast fått in förslag från

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

För kännedom

Nämndsekreterare

Om ledamot invald

med nedanstående

partitillhörighet

inte är närvarande,

inkallas bland närvarande ersättare från,

i 1:a

hand

i 2:a

hand

i 3:e

hand

i 4:e

hand

i 5:e

hand

i 6:e

hand

i 7:e

hand

i 8:e

hand

i 9:e

hand

Moderaterna (M)

Centerpartiet (C)

Kristdemokraterna (KD)

Socialdemokraterna (S) S V C FiA M KD SD

Vänsterpartiet (V) V S C FiA M KD SD

Sverigedemokraterna (SD)

Framtid i Ale (FiA)



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 16 Dnr KS.2022.537

Val till Surtefondens styrelse 2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och suppleanter i Surtefonden för tiden för tiden från 2022-12-01 till

2026-11-30:

Ledamot Suppleanter

Mikael Berglund (M) Lena Camp (SD)

Dennis Ljunggren (S) Eva Eriksson (S)

Robert Jansson (SD) Fredrik Johansson (SD)

Wivi-Anne Radesjö (S) Agneta Jansson (S)

Göran Svensson (KD) Renée Palmnäs (FiA)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Mikael

Berglund (M) till ordförande för Surtefonden för samma tid.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis

Ljunggren (S) till 1:e vice ordförande för Surtefonden för samma tid.

Sammanfattning

Enligt 7 § i Surtefondens föreskrifter, Reglemente för Surte Arbetsfond

ursprungligen antaget vid bolagsstämma för Surte Aktiebolag 1900-09-15, ska

5 ledamöter utses. Tidigare har det för ledamöterna även utsetts lika antal

suppleanter.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Redovisningsenheten

För kännedom

Wivi-Anne Radesjö

Göran Svensson

Eva Eriksson

Fredrik Johansson

Agneta Jansson



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 17 Dnr KS.2022.538

Val av lekmannarevisor för Surtefondens styrelse

2022-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Irene

Hellekant (S) och Wimar Sundeen (KD) till lekmannarevisorer för Surtefonden

för tiden från 2022-12-01 till 2026-11-30.

Sammanfattning

Enligt 8 § i Surtefondens föreskrifter, Reglemente för Surte Arbetsfond

ursprungligen antaget vid bolagsstämma för Surte Aktiebolag 1900-09-15, ska

2 revisorer utses.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Redovisningsenheten

För kännedom

Revisorerna



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 180 Dnr KS.2022.619

Revidering av förbundsordning för Bohus

räddningstjänstförbund (BORF)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar följande revidering av

7 § tredje stycket första meningen i förbundsordningen för Bohus

räddningstjänstförbund:

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas

kommunfullmäktige för en mandattid om sex månader med möjlig förlängning sex

månader i taget.

Sammanfattning

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett

kommunalförbund, Bohus räddningstjänstförbund, för att ta hand om de

uppgifter som vilar på en kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

(LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om

räddningstjänst, säkerhet och beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och

förväntningar enligt gällande lagar.

Med anledning av ägarkommunernas beslut, 2022-08-23 KS § 23, om att

lämna in en intresseanmälan för medlemskap i kommunalförbundet

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, har behovet av en ändring i nuvarande

förbundsordning uppmärksammats.

I nu gällande förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund framgår det

att ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år

räknat från och med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige

ägt rum i hela landet. I och med kommunens intresseanmälan föreslås en

revidering av förbundsordningen så att mandattiden ändras så att ledamöter och

ersättare välj på ett årsbasis.

Av 9 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) framgår det att den beslutande

församlingen väljs för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i

förbundsordningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-31

Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunchef

För kännedom

Kungälvs kommun

Räddningstjänsten Storgöteborg



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.619
Datum: 2022-10-31
Kommunalråd Mikael Berglund

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

Kommunstyrelsen

Revidering av förbundsordning för Bohus

räddningstjänstförbund (BORF)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar följande revidering av 7 § 3 stycket

första meningen i förbundsordningen för Bohus räddningstjänstförbund:

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas

kommunfullmäktige för en mandattid om sex månader med möjlig förlängning sex månader i taget.

Sammanfattning

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett kommunalförbund, Bohus
räddningstjänstförbund, för att ta hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar
frågor om räddningstjänst, säkerhet och beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och
förväntningar enligt gällande lagar.

Med anledning av ägarkommunernas beslut, 2022-08-23 KS § 23, om att lämna in en

intresseanmälan för medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet

Storgöteborg, har behovet av en ändring i nuvarande förbundsordning uppmärksammats.

I nu gällande förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund framgår det att ledamöter

och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för

en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till

kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I och med kommunens intresseanmälan föreslås en

revidering av förbundsordningen så att mandattiden ändras så att ledamöter och ersättare välj

på ett årsbasis.

Av 9 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) framgår det att den beslutande församlingen väljs

för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen.

Mikael Berglund (M)

Kommunalråd
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-31

Förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund, antaget 2022-06-20 § 106

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunchef

För kännedom

Kungälvs kommun
Räddningstjänsten Storgöteborg

Ärendet

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett kommunalförbund, Bohus
räddningstjänstförbund, för att ta hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar
frågor om räddningstjänst, säkerhet och beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och
förväntningar enligt gällande lagar.

Med anledning av ägarkommunernas beslut, 2022-08-23 KS § 23, om att lämna in en

intresseanmälan för medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet

Storgöteborg, har behovet av en ändring i nuvarande förbundsordning uppmärksammats.

I nu gällande förbundsordning för Bohus räddningstjänstförbund framgår det att ledamöter

och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för

en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val till

kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I och med kommunens intresseanmälan föreslås en

revidering av förbundsordningen så att mandattiden ändras så att ledamöter och ersättare välj

på ett årsbasis.

Av 9 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) framgår det att den beslutande församlingen väljs

för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen.

Förslag till beslut innebär än ändring av 7 § 3 stycket första meningen i förbundsordningen

för Bohus räddningstjänstförbund, och att "mandattid om fyra år räknat från och med den 1

januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet" ersätts med "en

mandattid om ett år".

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

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

Av 9 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) framgår det att den beslutande församlingen väljs

för fyra år, om inte en kortare mandattid anges i förbundsordningen.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet överlämnas till förbundsdirektionen för genomförande.



Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund 

Innehåll 

1. Bakgrund

2. Medlemmar

3. Ändamål

4. Särskilda uppgifter

5. Personuppgiftsansvar

6. Avgränsningar

7. Förbundsdirektion

8. Revisorer

9. Organisation

10. Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden

11. Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och

verksamhet

12. Andel i tillgångar och skulder

13. Kostnadstäckning mm

14. Överföring av förbundsbidrag

15. Planeringsprocess

16. Budget och ekonomisk styrning

17. Likvidation och upplösning

18. Arkiv

19. Författningssamling

20. Arvoden

21. Tvister

22. Ändringar i förbundsordningen

23. Ikraftträdande
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§ 1 Bakgrund och namn

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund.

Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat förbundet

och har sitt säte i Kungälv.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Ale och Kungälvs kommuner, nedan kallade

förbundsmedlemmarna.

§ 3 Ändamål

Bastjänster

Förbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja:

• De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt förordning (2003:789) om skydd

mot olyckor (FSO)

• De skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn och tillståndsgivning enligt lag

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen ges förbundet rätt att

tillämpa den taxa som gäller i respektive kommun.

• De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer

• Att enligt punkt ett ovan (FSO) fullgöra skyldigheter om kommunernas plan för
räddningsinsatser enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundet utför utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning för 

förbundsmedlemmarnas personal. 

Förbundet ingår i förbundsmedlemmarnas krisorganisationer. 

Förbundets roll i samhällsutvecklingen 

• Förbundet ska bidra till och svara upp till den samhällsutveckling som

medlemskommunerna har och dimensioneras så optimalt som möjligt över tid. Det

innebär att förbundet deltar i planeringen av förbundsmedlemmarnas utveckling

och i samverkan föreslår lämpliga organisationsanpassningar med god

framförhållning.
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Förbundet biträder förbundsmedlemmarna med kompetens kring brand och säkerhet inom 

följande verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov: 

• Samhällsskydd och beredskap enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

• Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900)

• Remissärenden enligt miljöbalken samt enligt 8 kap 2 § (2010:1622) för servering av

alkoholdrycker

• Förbundsmedlemmarnas POSOM-verksamhet.

• Social hållbarhet

§ 4 Särskilda uppgifter

I förbundets uppdrag ingår utöver ovan nämnda bastjänster, rätten att utföra andra uppgifter

som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet

hos förbundsmedlemmarna och som reglerats i avtal såsom räddningstjänstavtal med annan

kommun eller med statlig myndighet.

Förbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om utvecklingsprojekt

och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter i § 3.

Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden och i den

omfattning som förbundsmedlemmarna kommer överens om.

§ 5 Personuppgiftsansvar

Förbundet är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för behandlingen av

personuppgifter inom förbundets ansvarsområde.

§ 6 Avgränsningar

Ytterligare uppdrag kan inte åläggas förbundet utan godkännande av förbundsmedlemmarnas

kommunfullmäktige.

§ 7 Förbundsdirektion

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som även är förbundsstyrelse.

Förbundsdirektionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter enligt denna
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lag. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Förbundsdirektionens 

verksamhet regleras i reglemente enligt bilaga till förbundsordningen. 

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Ale och Kungälvs 
kommuner väljer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser ordförande 

respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mellan 

förbundsmedlemmarna i tvåårsintervaller. 

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 

det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om valbarhet och sättet att utse 

ledamöter och ersättare skall 9 kap 3 § och 9 kap 8 § 1st kommunallagen (2017:725) tillämpas. 

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid proportionellt val 

inträder istället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lag (1992:339) om proportionellt 

valsätt. 

För samtliga beslut krävs enkel majoritet, samt att minst tre (3) ledamöter är närvarande vid 

varje sammanträde. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Förbundsdirektionen företräder förbundet med rätt att ingå erforderliga avtal. 
 

 

§ 8 Revisorer 

Förbundet ska ha två (2) revisorer, en vald kommunrevisor från vardera förbundsmedlemmen. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 

Revisorernas verksamhet regleras i reglemente. Budget för revisionen fastställs av 

förbundsmedlemmarna. 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas 

berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas 

kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

 

§ 9 Organisation 

Direktionen ska utse en förbundschef som kan vara tillika räddningschef. Tillsättande och 
avveckling av förbundschef ska ske i dialog med förbundsmedlemmarna. 

 
Specialistfunktioner inom bl.a. fastighetsförvaltning, ekonomi, personal, juridik och 

upphandling m.m. tillhandahålls av förbundsmedlemmarna enligt särskilt avtal. 

 

§ 10 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla. Kungälvs kommuns anslagstavla är 
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förbundets anslagstavla. Alla kungörelser ska dessutom publiceras på förbundets hemsida. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

anslagstavla och för kännedom på förbundsmedlemmarnas anslagstavlor samt i lokal 

dagspress. 

§ 11 Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets
ekonomi och verksamhet

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk betydelse, större 

investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av större vikt ska samråd ske med 

förbundsmedlemmarna. Kostnadsförändringar med anledning av nya investeringar, uppdrag 

eller annat av principiell karaktär ska antas av alla medlemmars kommunfullmäktige. 

Styrelserna i medlemskommunerna ska ha uppsikt över förbundet i enlighet med 6 

kap 1 § kommunallagen. Styrelserna kan lämna råd, anvisningar och förslag till 

åtgärder som bör vidtas. Om dessa inte följs och behov av bindande direktiv 

föreligger kan respektive kommunstyrelse initiera ett ärende i fullmäktige som 

beslutar om direktiv.  

Uppsiktsplikten verkställs genom att förbundsdirektionen tertialvis till 

förbundsmedlemmarna överlämnar rapport om    verksamhetens ekonomi och 

utveckling samt att förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna tre gånger per år 

möts till uppsiktsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och budget. 

Dessa         uppföljningsdialoger ska, på förbundsdirektionens initiativ, planeras för ett år i 

taget och sammanställas i mötesanteckningar som översänds till 

medlemskommunerna. 

Om förbundet under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden eller andra           

betydelsefulla avvikelser från budgeten ska man till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser           

redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att 

vidtas. 

§ 12 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i

förhållande till respektive medlems ansvar enligt § 16.

Förbundsmedlemmarna har ansvar för att täcka eventuell uppkommen brist i enlighet med

angiven fördelningsgrund. Motsvarande fördelningsgrund tillämpas vid skifte av tillgångar

om förbundet skulle upplösas.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken för statlig
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ersättning ska dessa kostnader betalas i sin helhet av den drabbade kommunen. Det är den 

drabbade kommunen som har att söka statlig ersättning för sina kostnader. Förbundet bistår 

drabbad kommun vid ansökan om statlig ersättning för denna kommuns räkning. 

 
Fast egendom så som mark och/eller lokaler ägs och förvaltas av respektive medlem inom 
medlemmens geografiska område. Driftkostnader belastar förbundet.  

 

§ 13 Kostnadstäckning m.m. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska täckas, i den mån det inte sker på annat sätt, 

genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

Utgångspunkten avseende bastjänsterna är en fördelning utifrån befolkningstalet. 

Fördelningen revideras i samband med fastställande av handlingsprogrammet. 

Vid en kraftigt förändrad riskbild kan ovanstående fördelningsprincip bli föremål för 

omförhandling mellan förbundsmedlemmarna. 

Förbundets kortsiktiga kreditbehov tillförsäkras av Kungälvs kommun genom koncernkonto. 
 

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 

godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln. 

Förbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

§ 14 Överföring av förbundsbidrag 

Förbundsmedlemmarnas förbundsbidrag överförs tertialvis. 
 
 

§ 15 Planeringsprocess 

Förbundsmedlemmarna och förbundsdirektionen möts vart fjärde år, tredje året i 

mandatperioden, till planeringskonferens med följande obligatoriska innehåll: 

• Analys av bokslut – ekonomi, måluppfyllelse och verksamhet – i relation till tidigare 

uppnådda resultat, jämnstora räddningstjänstförbund och förbundsmedlemmarnas 
utveckling och förutsättningar. (se även § 11) 

• Förbundsmedlemmarnas planering och bedömning av utvecklingen under den 
kommande fyraårsperioden. 

• Förbundsdirektionens planering för nytt handlingsprogram och budget inför kommande 
mandatperiod. 

Målsättning med planeringsprocessen är att den ska resultera i beslut om fyraårigt 
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handlingsprogram, ettårig budget och fyraårig ekonomisk planeringsperiod. 

Direktionen ska under mandatperiodens första år fastställa handlingsprogram för de 

kommande fyra åren för den förebyggande verksamheten och    handlingsprogram för 

räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

En förutsättning för handlingsprogrammet är att förbundet deltar i planeringen av 

förbundsmedlemmarnas utveckling (§ 3). Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan 

med förbundsmedlemmarna och innan det antas av direktionen ska förbundsmedlemmarna 

yttra sig över förslaget. 

Med det fastställda handlingsprogrammet som grund upprättar förbundsdirektionen förslag till 

ettårig budget samt en fyraårig ekonomisk plan för verksamheten. Budgeten ska uttryckas dels 

som finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning dels som ekonomisk 

plan. Större investeringar blir föremål för separata beslut i förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige, enligt förbundsordningens § 11. 

Förbundsmedlemmarna ska, efter budgetkonferensen, mötas till dialog för att enas om 
ekonomiska förutsättningar för förbundsdirektionens ekonomiska planering. 

 

§ 16 Budget och ekonomisk styrning 

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar 

och enligt de riktlinjer i övrigt som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före 

juni månads utgång. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och den 

kommande fyraårsperioden samt plan för investeringar för den kommande femårsperioden. 

Förbundsdirektionen ska fastställa budgeten före november månads utgång.  

Årsredovisning ska godkännas av förbundsdirektionen och lämnas till 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt respektive 

förbundsmedlems styrmodell. 

 

§ 17 Utträde, likvidation samt upplösning 

Förbundet är bildat på obestämd tid. Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet; 

detta innebär att förbundet då träder i likvidation eftersom det endast består av två 

förbundsmedlemmar. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då 

uppsägning skedde. 

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom (tillgångar och skulder) skiftas. 

All egendom där bokfört värde saknas ska värderas av oberoende värderingsman, eller om 

parterna enas om detta, omvandlas till likvida medel. Respektive kommun övertar den 

personal som har sin huvudsakliga tjänstgöring inom respektive kommuns geografiska 
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område. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder ska fördelningsgrunden enligt § 16 

tillämpas. Efter skuldbetalning skiftas egendom till bokfört värde eller där bokfört värde 

saknas enligt värdering. I fråga om eventuellt upparbetad pensionsskuld för personal ska 

denna följa med den personal som tillhör respektive kommun. 

Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling och i 

syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla en erforderlig beredskaps- och 

säkerhetsnivå. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att utträde inte försvåras för 

någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov. 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin 

helhet med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska 

Kungälvs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av 

direktionen får väcka talan om detta mot den andra förbundsmedlemmen inom ett år från det 

då slutredovisningen delgivits. 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks 

mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd 

ska likvidationen fortsättas. 

 

§ 18 Arkiv 

Kungälvs kommun är arkivmyndighet för förbundet och Kungälvs kommuns arkivreglemente 

gäller för förbundet. 

Kungälvs kommuns regler om arkivlokaler omfattar även förbundet. 

 

§ 19 Författningssamling 

I tillämpliga delar ska förbundet, inom ramen för sin styrning och verksamhet, följa styrande 
dokument i Kungälvs kommuns författningssamling. 
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§ 20 Arvoden

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till samtliga ledamöter, ersättare och revisorer

i      förbundsdirektionen utgår enligt de regler som fastställs av arvodesnämnden i Kungälvs

kommun.

§ 21 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller båda förbundsmedlemmarna, om parterna inte kan nå en

frivillig uppgörelse, avgörs genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 22 Ändringar i förbundsordningen

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och

fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 23 Ikraftträdande

Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas

kommunfullmäktige.



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 14 Dnr KS.2022.535

Val till direktionen för Bohus räddningstjänstförbund

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja följande till

ledamöter och ersättare i Bohus räddningstjänstförbunds direktion för Ale

kommun från 2023-01-01 till tid som följer av förbundsordningen för

mandatperioden:

Ledamot Ersättare

Erik Liljeberg (M) Ingvar Arvidsson (KD)

Gunnar Skaven (S) Lena Orstadius (S)

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Erik

Liljeberg (M) till ordförande alternativt vice ordförande beroende på roterande

ordförandeskap mellan Ale kommun och Kungälvs kommun.

Sammanfattning

Under kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-01 föreslog kommunstyrelsen

till kommande kommunfullmäktige revidering av förbundsordningen för Bohus

räddningstjänstförbund. I förslaget föreslås att mandatperioden bestäms till 6

månader, med möjlighet till förlängning med 6 månader i taget.

Valberedningen föreslår val av ledamöter och ersättare för Ale kommun med

tillträde 2023-01-01 och som längst till den tid som kommer att följa av det

beslut som kommunfullmäktige fattar.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Bohus räddningstjänstförbund

För kännedom

Kungälvs kommun



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 15 Dnr KS.2022.536

Val av revisor för Bohus Räddningstjänstförbund

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Irene

Hellekant (S) till revisor för Bohus räddningstjänstförbund för tiden från 2023-

01-01 till 2023-06-31.

Sammanfattning

Under kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-01 föreslog kommunstyrelsen

till kommande kommunfullmäktige revidering av förbundsordningen för Bohus

räddningstjänstförbund (BORF). I förslaget föreslås att mandatperioden

bestäms till 6 månader, med möjlighet till förlängning med 6 månader i taget.

Revisorernas mandatperiod följer automatiskt den mandattid som bestäms för

ledamöterna och ersättare i BORF.

Valberedningen föreslår val av en revisor från Ale kommun med tillträde 2023-

01-01 och som längst till den tid som kommer att följa av det beslut som

kommunfullmäktige fattar.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Bohus räddningstjänstförbund

Revisorer för Kungälvs kommun

För kännedom

Kungälvs kommun



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 18 Dnr KS.2022.614

Nominering av representanter till GR:s

förbundsstyrelse 2023-2026

Beslut

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nominera Mikael

Berglund (M) och Dennis Ljunggren (S) till Göteborgsregionens

förbundsstyrelse för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning

Enligt § 4.2 ska alla kommunstyrelseordföranden i Göteborgsregionen (GR)

beredas plats i GR:s förbundsstyrelse som ledamot. Därutöver ska ytterligare

kommunstyrelse-politiker som har rollen som oppositionsråd, kommunalråd

eller liknande beredas plats som ersättare. Förbundsstyrelsens mandatperiod är

från 2023-01-01 till 2026-12-31.

Kommunfullmäktige valde vid sitt sammanträde 2022-10-17 Mikael Berglund

(M) till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd och Dennis

Ljunggren till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande tillika

kommunalråd/oppositionsråd.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Göteborgsregionen



PROTOKOLL
Valberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VB § 19 Dnr KS.2022.614

Nominering av representanter till GR:s

förbundsstyrelses beredningsgrupper 2023-2026

Beslut

Valberedningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning

Enligt § 4.3 kan GR:s förbundsstyrelse utse politiskt sammansatta

beredningsgrupper knutna till arbetsområden som GR arbetar med. GR:s

förbundsfullmäktige har under 2022 ändrat den politiska organisationen och

har inrättat följande beredningsgrupper:

· Beredningsgruppen för arbetsmarknad, som bereder och bevakar

frågor relaterat till kommunernas samverkan inom

arbetsmarknadsområdet för lokal anpassning och förankring av

frågorna.

· Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad, som bereder

och bevakar relaterat till fysisk planering, infrastruktur samt klimat och

miljö. Beredningsgruppen utgör även delregionalt kollektivtrafikråd

(DKR) för Göteborgsregionen.

· Beredningsgruppen för social välfärd, som bereder och bevakar

frågor inom social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional

nivå.

Ale kommun ska nominera en ledamot till respektive beredningsgrupp där

lämpligen ledamot/ledamöter från socialnämnden sitter i beredningsgruppen

för arbetsmarknad samt för social välfärd och ledamot från

samhällsbyggnadsnämnden sitter i beredningsgruppen för miljö och

samhällsbyggnad.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 158 Dnr KS.2022.610

Initiativärende från Robert Jansson (SD): Förslag om

att revidera Investeringsbudget 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra

investeringsbudget för 2023-2026, antaget av kommunfullmäktige 2022-03-28

i beslut KF § 73, med ändring att posten Ändrat huvudmannaskap

vägföreningar om 20 000 tkr och posten Parkeringshus Nödinge om 60 000 tkr

utgår för hela perioden.

Sammanfattning

Varje ledamot i en nämnd får väcka ett ärende på eget initiativ, enligt 4 kap.

20 § kommunallagen (2017:725). Robert Jansson (SD) har före det att kallelsen

skickades ut till kommunstyrelsen anmält ett initiativärende att ta bort två

poster i Investeringsbudget 2023-2026 som antogs av kommunfullmäktige i

beslut KF § 73, 2022-03-28. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå ändringen

till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD), inkommen

2022-10-25

Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till eget förslag.

Dennis Ljunggren (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till första

förslaget att ta bort investeringsposten gällande Ändrat huvudmannaskap,

5 000 tkr årligen.

Dennis Ljunggren (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att andra

förslaget att ta bort investeringsposten gällande Parkeringshus Nödinge, 60 000

tkr, ska beredas av förvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) första förslag och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) andra förslag och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef



Initiativärende till kommunstyrelsen 2022-11-01 

Förslag om att revidera Investeringsbudget 2023-2026, antagen av KF 2022-03-28, KF § 73 

- Att ta bort investeringsposten: Ändrat huvudmannaskap vägföreningar, 5 miljoner kronor 

årligen 2023-2026. 

- Att ta bort investeringsposten: Kommunalt Parkeringshus Nödinge, 60 miljoner kronor. 

 

Robert Jansson (SD) 

2:e vice ordförande kommunstyrelsen 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 160 Dnr KS-SOU.2022.454

Delårsbokslut 2, 2022 för Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna

delårsrapport 2 för Ale kommun 2022.

Sammanfattning

Befolkningstillväxten fortsätter i kommunen som sedan årsskiftet ökat med 188

personer per den sista juli 2022. Skatteintäkterna prognostiseras öka under

2023 men väntas avta under 2024 samt 2025. Kommunen har en fortsatt hög

investeringsnivå som ett led i att kommunen växer. Samtidigt som ett positivt

resultat prognostiseras för året så finns fortsatt ovisshet gällande säkerhetsläget

i och med Rysslands fortsatta invasion av Ukraina. Inflationen och

konjunkturläget fortsätter även skapa utmaningar och bidrar till ökade

kostnader för kommunen.

Samtliga av de strategiska målsättningarna bedöms fortgå med prognostiserad

god måluppfyllelse med aktiviteter och insatser som i väsentlig del genomförts

enligt plan. Även de fyra uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges budget för

2022 bedöms som pågående och utan några avvikelser.

Kommunen har fortsatt hög chefsomsättning och i nyrekryteringar har det

blivit allt svårare att hitta erfarna chefer. Kompetensförsörjning och

personalplanering är överlag en växande utmaning. Antal anställda i

kommunen fortsätter att öka och under första halvåret 2022 har antalet

tillsvidareanställda medarbetare ökat med 66 medarbetare och antalet

årsarbetare med 143 st. Personalomsättningen i kommunen är under januari till

juni 7,76 %, om pensionsavgångar räknas bort är personalomsättningen 6,15

%. Vid en jämförelse med kommunerna i GR, perioden maj 2021 - april 2022,

har Ale näst högst personalomsättning på 12,1 %. Dock är Ales

personalomsättning inte högst i någon av de stora arbetsgrupperna utan främst

inom specialist- och chefsbefattningar. Den totala sjukfrånvaron i kommunen

har ökat med knappt en halv procent i jämförelse med samma period

föregående år. Både korttids- och långtidsfrånvaron ligger kvar på ungefär

samma nivå.

Kommunen prognostiserar för tredje året i rad ett resultat som överstiger den

budgeterade nivån på 4 %. Helhetsbedömningen för delårsbokslut 2, 2022, är

att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning då alla de finansiella



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

målen bedöms uppfyllas med god marginal. Kommunens snabba tillväxttakt de

kommande åren bedöms dock utmana målet för självfinansieringsgrad av

investeringar.

Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale kommun fortsatt utvecklas i rätt

riktning med ett aktivt arbete som ökar beredskapen för att tackla

samhällsutmaningarna som påverkar kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Delårsbokslut 2, 2022 för Ale kommun

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller

För kännedom

Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2, 2022 för Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2 för
Ale kommun 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Befolkningstillväxten fortsätter i kommunen som sedan årsskiftet ökat med 188 personer per
den sista juli 2022. Skatteintäkterna prognostiseras öka under 2023 men väntas avta under
2024 samt 2025. Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå som ett led i att kommunen
växer. Samtidigt som ett positivt resultat prognostiseras för året så finns fortsatt ovisshet
gällande säkerhetsläget i och med Rysslands fortsatta invasion av Ukraina. Inflationen och
konjunkturläget fortsätter även skapa utmaningar och bidrar till ökade kostnader för
kommunen.

Samtliga av de strategiska målsättningarna bedöms fortgå med prognostiserad god
måluppfyllelse med aktiviteter och insatser som i väsentlig del genomförts enligt plan. Även
de fyra uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges budget för 2022 bedöms som pågående
och utan några avvikelser.

Kommunen har fortsatt hög chefsomsättning och i nyrekryteringar har det blivit allt svårare
att hitta erfarna chefer. Kompetensförsörjning och personalplanering är överlag en
växande utmaning. Antal anställda i kommunen fortsätter att öka och under första
halvåret 2022 har antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med 66 medarbetare och
antalet årsarbetare med 143 st. Personalomsättningen i kommunen är under januari till
juni 7,76 %, om pensionsavgångar räknas bort är personalomsättningen 6,15 %. Vid en
jämförelse med kommunerna i GR, perioden maj 2021 - april 2022, har Ale näst högst
personalomsättning på 12,1 %. Dock är Ales personalomsättning inte högst i någon av de
stora arbetsgrupperna utan främst inom specialist- och chefsbefattningar. Den totala
sjukfrånvaron i kommunen har ökat med knappt en halv procent i jämförelse med samma
period föregående år. Både korttids- och långtidsfrånvaron ligger kvar på ungefär samma
nivå.
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Kommunen prognostiserar för tredje året i rad ett resultat som överstiger den budgeterade
nivån på 4 %. Helhetsbedömningen för delårsbokslut 2, 2022, är att kommunen lever upp till
god ekonomisk hushållning då alla de finansiella målen bedöms uppfyllas med god marginal.
Kommunens snabba tillväxttakt de kommande åren bedöms dock utmana målet för
självfinansieringsgrad av investeringar.

Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale kommun fortsatt utvecklas i rätt riktning med ett
aktivt arbete som ökar beredskapen för att tackla samhällsutmaningarna som påverkar
kommunen.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Delårsbokslut 2, 2022 för Ale kommun

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommuncontroller

För kännedom

Samtliga nämnder

Ärendet

Delårsbokslut 2 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda planerings- och
uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp kommunfullmäktiges budget och
består av en förvaltningsberättelse tillsammans med sammanfattande analys av verksamhet,
ekonomi och personal för hela Ale kommun.

Förvaltningsberättelse

Befolkningstillväxten fortsätter i kommunen som sedan årsskiftet ökat med 188 personer per
den sista juli 2022. Den senaste skatteprognosen som publicerades 29/9 visar på ökade
skatteintäkter. Skatteintäkterna prognostiseras öka under 2023 men att ökningen avtar under
2024 och 2025. Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå som är ett led i att kommunen
växer. Prognosen visar att 238,6 Mkr av årets investeringsram på 514,2 Mkr kommer att
nyttjas och således beräknas cirka 275,6 Mkr inte tas i anspråk. Orsaken är främst att vissa
investeringsprojekt är försenade och att vissa inte kommer att kunna startas enligt plan.

Prognosen för årets resultat är 215,0 Mkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 131,0 Mkr.
Den positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och generella statsbidrag på 61,3 Mkr,
realisationsvinster (försäljning av Ale fjärrvärme AB) om 43,0 Mkr samt nämndernas resultat
på sammanlagt 18,9 Mkr. De positiva avvikelserna täcker därmed prognostiserade negativa
avvikelser mot budget avseende ökade pensionskostnader m.m. - 6,0 Mkr.

Samtidigt som ett positivt resultat prognostiseras för årets resultat så finns fortsatt ovisshet
gällande säkerhetsläget i och med Rysslands fortsatta invasion av Ukraina. Invasionen har
aktualiserat många frågor som ligger inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar och
inneburit ett intensivt arbete med krigsplaceringar, nödvatten, bränsleförsörjning och
trygghetspunkter. Inflationen och konjunkturläget fortsätter även skapa utmaningar och ökade
kostnader för kommunen. I finansdepartementets konjunkturprognos från 18 augusti 2022
lyfter man att tillväxten 2023 endast bedöms bli 0.4 % då ökade räntor och priser bromsar
hushållens konsumtion kraftigt. 
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Budgetmål och uppdrag

Samtliga av de strategiska målsättningarna bedöms fortgå med prognostiserad god
måluppfyllelse med aktiviteter och insatser som i väsentlig del genomförts enligt plan. Även
de fyra uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges budget för 2022 bedöms som pågående
och utan några avvikelser.

Personalanalys

Kommunen har fortsatt hög chefsomsättning och i nyrekryteringar har det blivit allt svårare
att hitta erfarna chefer, vilket inneburit att flera chefer anställs utan tidigare chefserfarenhet.
För att aktivt möjliggöra till utveckling i ledarrollen och öka tydligheten kring vilka
förväntningar rollen chef har i Ale kommun har ett ledarutvecklingsprogram tagits fram.
Våren 2022 påbörjade två chefsgrupper sin ledarutveckling. Under hösten 2022 startar
ytterligare två grupper och målet är att närmare 70 chefer, inklusive förvaltningsledningen ska
ha påbörjat programmet under 2022.

Kompetensförsörjning och personalplanering är överlag en växande utmaning. Samtliga
sektorer möter en allt svårare rekryteringsutmaning gällande att hitta rätt kandidat med rätt
kompetens. Det finns även stora utmaningar utifrån att tillsätta korttidsvikarier. Under
sommaren hade kommunen ett starkt reducerat antal rekryteringskandidater vilket ledde till
problem med att fylla behovet av antalet sommarvikarier. Ett arbete har startats med
representanter från kommunens olika sektorer i syfte att utveckla och driva
kommunövergripande kompetensförsörjningsfrågor. Under hösten 2022 planeras för tre
träffar. Utifrån problematiken kring sommarens personalförsörjning har det tillsatts en
arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram en ny process specifikt kring sommarrekrytering.
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Antal anställda i kommunen fortsätter att öka och under första halvåret 2022 har antalet
tillsvidareanställda medarbetare ökat med 66 medarbetare och antal årsarbetare med 143 st.
Samtliga sektorer ökar i antal anställda där den sektor som ökar mest är sektor utbildning.
Personalomsättningen i kommunen var under januari till juni 7,76 %, om pensionsavgångar
räknas bort är personalomsättningen 6,15 %. Vid en jämförelse med kommunerna i GR för
perioden maj 2021 - april 2022 har Ale näst högst personalomsättning på 12,1 %. Dock är
Ales personalomsättning inte högst i någon av de stora arbetsgrupperna utan främst inom
specialist- och chefsbefattningar. Den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat med knappt
en halv procent i jämförelse med samma period föregående år. Både korttids- och
långtidsfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivå.

Kort översyn av väsentliga händelser inom nämnderna

Kommunstyrelsen

Förstudier för att förnya externa samt interna webben är genomförda och
genomförandeprojekt är startade och förväntas avslutas under slutet på 2023. Kommunens
digitaliseringspolicy är antagen och förslag till ytterligare gränsdragning mellan
kommunstyrelsen och servicenämnden avseende digitalisering har arbetats fram och sänts på
remiss. Upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem för kommunen har genomförts och
implementering har påbörjats.

Servicenämnden

Det har påbörjats ett arbete med att se över objekt ur energisynpunkt då flera fastigheter har
hög energianvändning. Målet att skapa en övergripande underhållsplan har fortskridit och
samtliga objekt är nu statusbedömda. Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt och förväntas
öka ytterligare vilket påverkar utbud och kvalité på maten för att klara en budget i balans.

Utbildningsnämnden

Det finns nya yrkesutbildningar på plats och aktiviteterna från arbetet med
kompetensförsörjning har resulterat i fler utbildade förskoleassistenter samt barnskötare till
fritidshem. Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något
jämfört med föregående läsår och är idag 86,7 procent. Andelen elever i årskurs 9 som
uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat med cirka två procentenheter jämfört med
föregående läsår. I årskurs 6 har drygt 78 procent av eleverna uppnått kunskapskraven i alla
ämnen, vilket är en liten ökning jämfört med föregående läsår.

Kultur- och fritidsnämnden

En översyn av bidragsreglerna för Ale kommuns föreningsbidrag har genomförts. Även
arbetet med en ny biblioteksplan för Ale kommun är på väg att slutföras. Bibliotekets siffror
för perioden bär ännu spår av pandemin och är inte riktigt tillbaka på samma nivå som före
2020, men på god väg. Arbete med lokalbehovsanalys har pågått under perioden och
resultatet pekar på fortsatta behov av lokaler för verksamheten öppen ungdom i Älvängen,
fritidsbanken och kulturskolan. Elevantalet i kommunens skolor har ökat vilket resulterat i att
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det inte längre är möjligt att bedriva kulturskola inne i skolans utrymmen i samma
utsträckning som tidigare.

Socialnämnden

Roboten som handlägger vissa ärenden inom försörjningsstöd är nu igång. Ytterligare
kapacitet finns gällande roboten och arbete pågår för att nyttja denna till sin fulla potential.
Applikationen Visible Care, för utbildning/kompetenshöjning har börjat introduceras för
medarbetare inom äldreomsorgen. Appen är uppbyggd på korta filmer med kompletterande
text och är tänkt som ett komplement till annan utbildning så som förflyttningsutbildning och
utbildning i basal hygien. Samverkansavtal mellan socialnämnden och med Alebyggen är nu
färdigt i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ett av nämndens mål handlar om att sektorn ska ha ett helt digitaliserat arbetssätt innan
utgången av 2023. En första version av en handlingsplan avseende digitalisering har antagits.
Sektorns medarbetare har ökat i antal, vilket beror på det utökade och mer komplexa
uppdraget men även på grund av förstärkning inom vissa funktioner. Tillökningen
av medarbetare väntas leda till trångboddhet i befintliga lokaler.

Överförmyndarnämnden

Utifrån överförmyndarnämndens mål och kommunfullmäktiges strategiska målsättningar har
fokus lagts på ökade möjligheter till rekrytering av ställföreträdare, verktyg för förbättrad
tillsyn i vissa delar och förbättrad tillgänglighet genom textkommunikation i klarspråk. Ett av
överförmyndarnämndens mål är att samtliga, kompletta och i tid inkomna, årsredovisningar
ska vara granskade senast den 1 september. Arbetet har slutförts inom tidsramen.

Ekonomisk bedömning

Ale kommun visar ett fortsatt gott och stabilt resultat. Kommunen prognostiserar för tredje
året i rad ett resultat som överstiger den budgeterade nivån på 4 %. En styrka är att
kommunens ekonomi inte är beroende av engångsförsäljningar och reavinster eller liknande
för att hålla uppe resultatnivåerna. Belåningsgraden för kommunen är fortsatt låg trots hög
investeringsnivå. Vidare är kommunens likviditet hög vilket gör att den kortsiktiga
betalningsberedskapen är mycket god. Helhetsbedömningen i delåret för helår 2022 är att
kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning då alla de finansiella målen bedöms
uppfyllas med god marginal, Kommunens snabba tillväxttakt de kommande åren bedöms
dock utmana målet för självfinansieringsgrad av investeringar.

· Nettokostnadsandelen ska vara högst 96 % över tid vilket periodens resultat som ger
en nettokostnadsandel på 87,0 %. Årsprognosen ger ett resultat motsvarande
nettokostnadsandel på 90,1 % för helåret och bidrar väl till det långsiktiga målet på
max 96 %.
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· Nämnderna ska ha en ekonomi som klarar förändring. Detta uttrycks som att
minst en procent av nämndramen ska ligga som ”buffert/reserv” alternativt en procent
av omsättningen, för de verksamheter som inte är skattefinansierad eller
interndebiterar ut sina kostnader. Bedömningen per helår är att målet kommer
uppfyllas.

· Självfinansieringsgraden av investeringar ska i genomsnitt under en rullande
åttaårsperiod med 2018 som startår uppgå till minst 70 %. I prognosen för årsbokslut
2022 uppgår självfinansieringsgraden av investeringar till 113,9 % och för perioden
2018–2022 uppgår den till 96% vilket visar att kommunen har en solid och god
ekonomi i nuläget.

· Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska öka med en procent

årligen på lång sikt. Fullfondsmodellen visar på en soliditet inklusive
ansvarsförbindelse på 38,4 % i perioden, vilket innebär en ökning med 5,4
procentenheter från förra året samma period då soliditeten uppgick till 33,0 %.
Bedömningen per helår är att målet uppfylls.

· Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska på lång sikt öka. Kommunens
soliditet ska vara positiv och inte minska fler än två år i rad. Periodens soliditet
uppgick till 54,4 %, en minskning med 0,2 procentenheter från förra året då soliditeten
i perioden uppgick till 54,6 %. Mellan delår 2020 och 2021 ökade soliditeten.
Bedömningen per helår är att målet uppfylls.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att kommunen per delårsbokslut 2 har en stabil utveckling med
fortsatt befolkningstillväxt och höga investeringsnivåer. Förvaltningen bedömer att samtliga
av de strategiska målsättningarna bedöms fortgå med prognostiserad god måluppfyllelse och
att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning då alla de finansiella målen bedöms
uppfyllas med god marginal. Trots att prognosen för årets resultat är en positiv
budgetavvikelse på 131,0 Mkr finns fortsatt ovisshet gällande säkerhetsläget i och med
Rysslands pågående invasion av Ukraina men även inflationen och konjunkturläget som
fortsatt skapa utmaningar och ökade kostnader för kommunen. Förvaltningen bedömer även
att fortsatta utmaningar finns med kompetensförsörjningen och personalplaneringen i och
med att kommunen växer och rekryteringsbehoven ökar. Samtidigt som personalomsättningen
i kommun är fortsatt hög sett till GR-snittet. Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale
kommun fortsatt utvecklas i rätt riktning med ett aktivt arbete som ökar beredskapen för att
tackla samhällsutmaningarna som påverkar kommunen.
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1 Kommunchefens sammanfattning 
2022 fortsätter utmanande på grund av bland annat Rysslands invasion av Ukraina och det spända geopolitiska 
säkerhetsläget som detta innebär. I nuläget är säkerhetsläget än mer spänt utifrån gasläckorna i Östersjön. Vilka 
konsekvenser detta kan få ytterligare på bland annat energipriser, energitillgång och den allmänna säkerhetsbe-
redskapen är svår att förutse. 

Flyktingströmmarna på grund av invasionen har varit svårberäknade och lokalt har ett mindre antal familjer kom-
mit hittills. Den långsiktiga prognosen är synnerligen osäker och beror på närliggande länders förmåga samt kri-
gets långvarighet och i vilken grad det är möjligt för människor att återvända i närtid. 

Inflationen och konjunkturläget fortsätter utmana, i finansdepartementets konjunkturprognos från 18 augusti 
2022 lyfter man att tillväxten 2023 bedöms bli endast 0.4 % då ökade räntor och priser bromsar hushållens kon-
sumtion kraftigt. En ekonomisk avmattning kan komma att förändra arbetsmarknadsläget i Sverige vilket kan få 
konsekvenser för arbetslösheten. 

Balansen för Ale som offentlig aktör, tjänsteleverantör och arbetsgivare när det gäller påverkan på konjunkturen 
är svårnavigerad. Kommunen kan behöver vara aktiv i att bidra till samhällsutveckling och sysselsättning utan att 
samtidigt inte spä på inflationen. 
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2 Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten syftar till att ge en övergripande bild av Ale kommuns verksamhet per 
siste augusti och görs enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen, men med en lägre specifice-
ringsgrad. 

Förutom resultat- och balansräkning, drifts- och investeringssammanställningar, verksamhetsmått och prognos 
om utfallet per helår, ingår även en avstämning av måluppfyllelsen av nämndernas uppdrag mot Verksamhets-
plan 2022. I denna förvaltningsberättelse lämnar Ale kommun information om förvaltningen av kommunen och 
den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet 
och rekommendation 15 från Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens affärsverksamhet (VA och Renhållning) redovisas i bilaga med resultat- och balansräkning. 

Belopp inom parentes avser föregående år samma period om inget annat anges 

2.1 Sammandrag fem år, kommunen 
  2018 2019 2020 2021 2022-08-31 

Allmänt      

Folkmängd 31/12 * 30 926 31 402 31 868 32 148 32 336 

Skattesats, kr 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 

Ekonomiskt resultat      

Årets resultat, Mkr 40,1 95,0 125,6 125,2 189,4 

Nettokostnadsandel 97,7% 94,9% 93,5% 93,9% 87,0% 

Nettoinvesteringar, Mkr 181,7 294,0 273,2 233,4 110,8 

Tillgångar och skulder      

Anläggningstillgångar, Mkr 1 537,5 1 724,2 1 894,8 2 011,3 2 031,9 

Långfristiga låneskulder, Mkr 310,0 360,0 345,0 395,0 395,0 

Lån som andel av anläggningstillgångar 20% 21% 18% 20% 19% 

Eget kapital, Mkr 926,3 1 021,3 1 162,3 1 287,5 1 476,9 

Soliditet 50,4% 50,8% 53,7% 53,0% 54,5% 

Borgensåtagande, Mkr 393,1 417,7 609,8 822,4 997,6 

Pensionsskuld, Mkr ** 142,9 158,2 178,8 205,3 222,9 

Ansvarsförbindelse, pensioner, Mkr 552,2 533,2 522,5 467,7 447,8 

Per invånare      

Anläggningstillgångar, kr 49 714 54 907 59 458 62 564 62 836 

Långfristiga låneskulder, kr 10 024 11 464 10 826 12 287 12 215 

Borgensåtaganden, kr 12 711 13 302 19 135 25 582 30 850 

Pensionsskuld inkl ansvarsförbindelse, kr 22 477 22 018 22 006 20 934 20 743 

* För 2022 anges folkmängden per 2022-07-31. 
** Från och med år 1998 redovisas pensionsskulden enligt "blandmodellen" och från och med år 2000 redovisas 
den del som den anställde själv ska placera, som kortfristig skuld. 

  



   

 
 
Delårsbokslut 2 - 2022, Ale kommun (KF)    5(49) 
 

2.2 Översikt över verksamhetens utveckling 
Årets budgeterade resultat 
I den av Kommunfullmäktige 2021-11-15 antagna budgeten ska 2022 års helårsresultat uppgå till 84,0 Mkr, vilket 
ger en nettokostnadsandel på 96 % (4 % resultat). 

Delårsresultat 
Periodens totala resultat är 189,4 Mkr, vilket är 133,2 Mkr högre än delårsbudgeten på 56,2 Mkr och även högre 
än resultatet för motsvarande period föregående år som var 135,9 Mkr. Det höga resultatet jämfört med budget 
och föregående år utgörs av realisationsvinst vid försäljning av Ale Fjärrvärme 42,3 Mkr samt ökade skatteintäk-
ter. 

Med nettokostnader menas samtliga driftkostnader efter avdrag för avgifter och ersättningar samt specialdestine-
rade statsbidrag. Periodens nettokostnader i kommunen, efter justering för interna kapitalkostnader och avskriv-
ningar, uppgår till 1 252,5 Mkr, vilket är en ökning med 37,0 Mkr eller 3,0 % (föregående år var ökningen 3,2 %). 
Den årliga nettokostnadsökningen de senaste tre åren har understigit 4 %. Årens utveckling visar att kommunen 
har bra kontroll över kostnadsutvecklingen. 

Utbildningsnämndens positiva resultat på 7,4 Mkr i perioden beror till främsta del på utvecklingsreserven som 
kommer nyttjas till volymförändringar under hösten samt strategiska satsningar på kompetensförsörjning. 

Socialnämndens positiva resultat på 4,5 Mkr förklaras främst av fördröjt öppnande av ny avdelning på befintligt 
särskild boende (Fridhem) samt att andelen timanställda varit hög i förhållande till tillsvidareanställda vilket bi-
dragit till lägre personalkostnaderna. 

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett överskott på 2,2 Mkr vilket till största del beror på vakanser 
samt outnyttjad utvecklingsreserv. Under hösten prognostiseras ökade personalkostnader. 

Kommunstyrelsens samtliga avdelningar visar ett överskott mot budget, totalt är överskottet 12,1 Mkr. Runt hälf-
ten av den positiva avvikelsen härrör sig från kommunstyrelsens sektorcentrala medel för oförutsedda händelser. 
Resterande är i huvudsak planerade men ej genomförda aktiviteter som medför lägre kostnader än budgeterat. 

Servicenämnden visar ett överskott på 4,0 Mkr, vilket till största del beror på lägre kapitalkostnader men även 
vakanser påverkar. Tidigare år har annuitetsmetoden används för att beräkna kapitalkostnader för fastigheter 
men sedan årsskiftet sker rak amortering. 

Samhällsbyggnadsnämnden (exklusive affärsverksamheten) visar ett positivt resultat i perioden på 8,9 Mkr. Posi-
tivt utfall hänförs främst till att budget för utredningar inte använts i förväntad utsträckning. 

Överförmyndarnämndens positiva resultat på 0,3 Mkr i perioden beror på att kostnaden för lagstadgat arvode 
och kostnadsersättningar till ställföreträdare har minskat. 

Prognostiserat årsresultat 
Prognosen för årets resultat är 215,0 Mkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 131,0 Mkr. Den positiva avvi-
kelsen består främst av skatteintäkter och generella statsbidrag på 61,3 Mkr, realisationsvinster om 43,0 Mkr samt 
nämndernas resultat på sammanlagt 18,9 Mkr. De positiva avvikelserna täcker mer än väl prognostiserade nega-
tiva avvikelser mot budget avseende ökade pensionskostnader m.m. - 6,0 Mkr. 

Utbildningsnämnden visar en positiv prognos om 0,3 Mkr bättre än budget, kommunstyrelsen 7,5 Mkr, service-
nämnden 3,1 Mkr, samhällsbyggnadsnämnden (den skattefinansierade delen) 9 Mkr och överförmyndarnämnden 
0,2 Mkr. Socialnämnden visar en negativ prognos mot budget på - 4,0 Mkr. Socialnämndens negativa prognos 
beror på utökat behov av platser inom särskilt boende för äldre. Negativ årsprognos har beviljats av kommun-
fullmäktige med upp till - 10 Mkr. 

Prognosen ger en nettokostnadsandel på 90,1 % vilket mer än väl kan inrymmas under begreppet för god ekono-
misk hushållning och är lägre än tidigare år. Exkluderas realisationsvinst för Ale fjärrvärme hade nettokostnads-
andelen varit 92,0 %, dvs. alltjämt låg. 

Investeringar 
Investeringsutgifterna t o m augusti är 110,8 Mkr. Prognosen visar att 238,6 Mkr av årets investeringsram på 
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514,2 Mkr kommer att nyttjas och således beräknas cirka 275,6 Mkr att inte ianspråktagas. Orsaken är främst att 
vissa investeringsprojekt är försenade och att vissa inte kommer att kunna startas enligt plan. De största investe-
ringarna som utförts under året är ny- och ombyggnad av LSS-boende i Nol för 22,2 Mkr, skolor och förskolor 
om 10,7 Mkr samt fastighetsunderhåll om 9,4 Mkr. 

2.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Säkerhetsläget 
Krig fortgår i Ukraina sedan Rysslands invasion den 24 februari i år. Invasionen hotar internationell fred och sä-
kerhet och är ett brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. 

Ökat kostnadsläge 
Ökad inflation såväl som stigande räntor medför högre kostnader för varor och tjänster. Inflationen har ökat re-
jält under året och påverkar bland annat pensionskostnaderna. 

Införande av nytt ekonomisystem 
Kommunens tidigare ekonomisystem Visma byttes vid årsskiftet ut mot ett mer användarvänligt och modernt 
system, Unit4 ERP. I en övergångsperiod kördes dubbla system. Implementeringen av nytt ekonomisystem har 
gått bra men har medfört en stor arbetsinsats. Arbete kvarstår vad gäller uppsättning av rapportbibliotek samt 
förbättringsarbete kopplat till processer. 

Införande av nytt ärendehanteringssystem 
Kommunens tidigare ärende- och dokumenthanteringssystem Castor kommer bytas ut. Systemet Evolution har 
upphandlats och kommer börja implementeras under året även om merparten av arbetet sker under 2023. 

Finansiering lokalvård 
Kommunens lokalvårdsverksamhet har under de senaste åren finansierats via ett internt köp- och säljsystem men 
från 2022 sker finansieringen istället via kommunbidrag. Förändring av finansieringsmodell förväntas leda till ef-
fektiveringsvinster som ska användas till kvalitetshöjningar inom lokalvårdsverksamheten. Fler av kommunens 
interna köp- och säljprocesser har det senaste bytt finansieringsform till kommunbidrag och ytterligare planeras 
göra det framåt. 

Taxa VA 
Under 2021 beslutades fastställande av en ny taxekonstruktion för VA-verksamheten med höjningar inom bruk-
ningstaxa samt anläggningstaxa. Den nya taxekonstruktionen är baserad på organisationen Svenskt Vattens nor-
maltaxa. 

Försäljning av Ale fjärrvärme AB 
Solör Bioenergi har den 1 mars 2022 förvärvat Ale fjärrvärme AB vilket resulterar i en vinst i delåret om 
+42,3 Mkr. 

Exploateringsverksamheten 
Det bokförda värdet för exploateringar har ökat från 34,4 Mkr till 39,9 Mkr. Den största posten är Osbackens 
verksamhetsområde som har ökat med 4,9 Mkr. 3,5 Mkr har i delåret resultatförts som vinst och 0,1 Mkr som 
förlust. Verksamhetsmark Surte (1,1 Mkr), Kronogården (2,4 Mkr) samt Camping Häljered (-0,1 Mkr) utgör delå-
rets avslutade och vinstavräknade exploateringsprojekt. Ytterligare exploateringsprojekt planeras avslutas till års-
bokslutet. 

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Mellan politik och förvaltning finns en arbetsuppdelning som innebär att politiken står för beslutsfattandet av 
framför allt övergripande och principiella frågeställningar. Förvaltning och chefer ska stå för verkställighet och 
operativt genomförande. 

Fullmäktige har tagit beslut om en ny styrmodell för Ale kommun som kommer att genomföras i brett samarbete 
med samtliga nämnder under 2022. 

Modellen tar fasta på tre utgångspunkter för att skapa en tydligare struktur och förutsägbarhet i kommunens 
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samlade styrning och ledning. Den bygger för det första på att visa kommunfullmäktiges unika och styrande 
funktion som kommunens riktningsbärare. Kommunfullmäktige äger att sätta styrningen för kommunens samt-
liga nämnder på en övergripande nivå och har i den nya modellen ansvaret för att sätta fyraåriga riktningsmål 
som ska vara tvärande och långsiktiga för kommunens alla nämnder och bolag och för fyraåriga omvärldsfak-
torer som nämnder och bolag har att förhålla sig till. Modellen tar också fasta på en ny struktur för nulägesana-
lyser där en mall för detta skapas under året tillsammans med nämnderna så att ett systematiskt analysarbete över 
hela organisationen lyfts till kommunfullmäktige inför budgetarbetet. För att underlätta för nämndernas nulä-
gesanalysarbete genomför kommunen även en årlig omvärldsdag som utgår från de omvärldsfaktorer kommun-
fullmäktige beslutat om och nämndernas och bolagens utmaningar och möjligheter i relation till dessa. Den sista 
utgångspunkten som modellen har tagit fasta på är att koppla den tillitsbaserade styrningen i kommunen till kom-
munens styrmodell och i detta också skapa en länk mellan kommunstyrelsens uppsiktsplikt och nämndernas 
tillitsdialoger. Nytt i modellen är också att kommunens bolag omfattas av både riktningsmål och omvärldsfak-
torer. 

Buffert/Utvecklingsreserv 
En budget beskriver den verksamhet som i förväg planeras utifrån ett antal antaganden. Det är sällan dessa anta-
ganden till fullo slår in. Det är därför viktig att i budgeten avsätta utrymme för att kunna hantera avvikelser. Varje 
sektor ska avsätta minst en procent av den samlade budgeten till en reserv (buffert). Reserven ska placeras på ett 
sådant sätt att uppkomna kostnader kan hanteras utan att planerad verksamhet behöver förändras. Om verksam-
heten inte behöver använda bufferten ska den i stället planeras så att den kan genomföras under året som en 
kostnad av engångskaraktär och därmed inte långsiktigt kostnads-drivande (utvecklingsreserv). Målsättningen är 
att beloppet vid årets slut ska vara använt. 

Uppföljning 
Verksamhetsplan och budget följs upp i delårsbokslut per 31 mars och 31 augusti samt i den årliga verksamhets-
berättelsen per 31 december. Rapporterna innehåller uppföljning av kommunens strategiska målsättningar och 
nämnders och bolags mål och resultat, framgångsfaktorer, uppdrag, ekonomi och investeringar. Avvikelser mot 
budget och avvikelser i måluppfyllelsen analyseras och åtgärder till förbättringar presenteras. Budgetuppfölj-
ningar med årsprognoser görs även per sista februari och maj. Övriga månader sker en avstämning mot periodut-
fall och periodbudget för att se att aktuell prognos fortsatt håller eller om åtgärder är nödvändiga. 

Kommunkoncernen 
De i kommunkoncernen ingående bolagen och förbund styrs av ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäk-
tige. Det gäller framför allt bostadsbolaget AB Alebyggen och Bohus räddningstjänstförbund som är de två in-
stanser som har substantiell betydelse för kommunkoncernen. 

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Balanskravet är ett minimikrav och kravet i kommunallagen på god ekonomisk hushållning sträcker sig längre. 
Det är inte bara det ekonomiska resultatet i resultaträkningen som ska uppfyllas utan värdet på kommunens till-
gångar ska bevaras, resursinsatser i förhållande till utförda prestationer ska mätas och kvaliteten på verksamheten 
värderas. 

Ale kommun som helhet lägger i sin vision stor vikt vid en god ekonomisk hushållning. Kommunens snabba till-
växttakt de kommande åren kommer dock att utmana nu gällande finansiella mål. 

Helhetsbedömningen i delåret för helår 2022 är att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning då alla 
de finansiella målen kommer uppfyllas med god marginal, förutom ett, tillsammans med att samtliga av de verk-
samhetsknutna målen förväntas nå upp till uppsatta målvärden och ha god måluppfyllelse. Kommunens snabba 
tillväxttakt de kommande åren kommer dock att utmana målet för självfinansieringsgrad av investeringar enligt 
nedan. 

Finansiella mål: 
Från 2020 års budget har kommunen antagit nya finansiella mål som en del i God ekonomisk hushållning. 

• Nettokostnadsandelen ska vara högst 96 % över tid vilket periodens resultat som ger en nettokost-
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nadsandel på 87,0 % (90,0 %) understiger med råge. Årsprognosen ger ett resultat motsvarande netto-
kostnadsandel på 90,1 % för helåret och bidrar väl till det långsiktiga målet på max 96 %. 

• Nämnderna ska ha en ekonomi som klarar förändring. Detta uttrycks som att minst en procent av 
nämndramen ska ligga som ”buffert/reserv” alternativt en procent av omsättningen, för de verksam-
heter som inte är skattefinansierad eller interndebiterar ut sina kostnader. Det utifrån att det är viktigt att 
varje nämnd budgeterar med en reserv, dvs. inte tar hela sin budgetram i anspråk, då det med största 
sannolikhet kommer att inträffa oförutsedda händelser under året. Målsättningen med målet handlar inte 
om att generera ett överskott på helår från respektive nämnd utan om att samtliga nämnder ska klara sig 
inom tilldelad ram inklusive buffert/reserv. Bedömningen per helår är att målet kommer uppfyllas. Un-
derskottet socialnämnden prognostiseras göra på helår handlar om ett aktivt avsteg där beslut tagits om 
att överskrida budget då kommunens totala resultat för helåret tillåter detta. 

• Självfinansieringsgraden av investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod med 2018 
som startår uppgå till minst 70 %. I prognosen för årsbokslut 2022 uppgår självfinansieringsgraden av 
investeringar till 113,9 % och för perioden 2018–2022 uppgår den till 96% vilket visar att kommunen 
har en solid och god ekonomi i nuläget. För att kunna analysera utfallet enligt målets definition där själv-
finansieringsgrader ska följas i genomsnitt under en åttaårsperiod med i detta fall 2018 som startår behö-
ver även prognostiserade investeringar, avskrivningar och resultat för 2023 till och med 2025 tas med i 
beräkningen. Under den framtida perioden beräknas investeringar inom den skattefinansierade verksam-
heten göras på nästan 1,5 miljarder vilket drar ner självfinansieringsgraden och den prognostiseras då 
hamna på 65,5 % för perioden 2018–2025. För den skattefinansierade verksamheten, där investeringar 
och avskrivningar för affärsverksamhet exkluderas, prognostiseras periodens självfinansieringsgrad att 
uppgå till 71,8 %. Ser man på kommuntotala självfinansieringsgraden för perioden 2018-2025 prognosti-
seras den uppgå till 55,2 % det vill säga en bit under målvärdet. Det innebär att kommunen inte når upp 
till det uppsatta finansiella målet utifrån hur det är definierat. Utifrån ovan nämnda nyckeltal kan slutsat-
sen dras att kommunen med den höga investeringsnivå som ligger i planerna kommande år inte kommer 
kunna finansiera dessa med den andel egna medel som är önskvärt. För att nå målet behöver överskot-
ten respektive år vara omkring 7,9 % i stället för nuvarande 4 % vilket inte kan anses rimligt med de 
givna samhällsekonomiska förutsättningarna. Den höga investeringsnivån är ett resultat av att Ale kom-
mun befolkningsmässigt växer kraftigt och behöver göra stora infrastruktur-investeringar för att möta 
framtidens behov. Befolkningsökningen i sig medför också ökade skatteintäkter vilket kommer hjälpa till 
att finansiera kostnaderna i framtiden. Behoven som genereras av kommunens snabba tillväxttakt de 
kommande åren kommer dock att utmana nu gällande finansiella mål. 

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska öka med en procent årligen på lång sikt. 
Fullfondsmodellen visar på en soliditet inklusive ansvarsförbindelse på 38,4 % i perioden vilket innebär 
en ökning med 5,4 procentenheter från förra året samma period då soliditeten uppgick till 33,0 %. Be-
dömningen per helår är att målet uppfylls. 

• Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska på lång sikt öka. Kommunens soliditet ska vara positiv 
och inte minska fler än två år i rad. Periodens soliditet uppgick till 54,4 %, en minskning med 0,2 pro-
centenheter från förra året då soliditeten i perioden uppgick till 54,6 %. Mellan delår 2020 och 2021 
ökade soliditeten. Bedömningen per helår är att målet uppfylls. 

Definitioner 
Nettokostnadsandel: Nyckeltalet mäter årets nettokostnader i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Målsättningen är att nettokostnaden ska vara 96 procent. Det innebär omvänt 
uttryckt att summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara 4 pro-
cent högre än kostnaderna. Det finns ett direkt samband mellan kommunens resultat och finansiering av investe-
ringar. 

Självfinansieringsgrad av investeringar: Nyckeltalet beskriver hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansie-
ras av egna medel. Det tas fram genom att dividera årets resultat (plus avskrivningar) med nettoinvesteringarna. 
Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent. De närmaste åren kom-
mer det inte vara möjligt att uppnå detta mål, p.g.a. den höga investeringsnivån med anledning av att kommunen 
växer. Målet är därför satt till 70 procent. 
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Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen: Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgång-
arna som finansieras med eget kapital. Nyckeltalet mäter kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Målsätt-
ningen för kommunen är att förändringen ska vara positiv. 

Låneskuld och likviditet 
Den långfristiga externa låneskulden ligger på samma nivå som föregående år i samma period, 395 Mkr. Ett lån 
på 25 Mkr förföll i september och betalades då av. Större delen av låneportföljen har för närvarande en fast låg 
ränta och snitträntan de senaste 12 månaderna är 0,30 %. Kommunens likviditet är god och uppgick till 
267,0 Mkr den 31 augusti 2022. 

Utdelningar och borgensavgift 
Från Kommuninvest har Ale kommun erhållit 1,3 Mkr (623 tkr) i överskottsutdelning. AB Alebyggen kommer 
lämna ut 110,2 Mkr i utdelning under året men har under perioden lämnat 0 tkr (22 tkr samma period föregående 
år). AB Alebyggen har betalat en borgensavgift till kommunen på 1,8 Mkr (1,4 Mkr). 

Pensionsskuld 
Pensionsskulden har värderats enligt pensionsavtalet KAP-KL och redovisas enligt den blandade modellen. En 
ny pensionsprognos har tagits fram av KPA i samband med delårsbokslutet. Pensionsskulden har för perioden 
ökat med 17,6 Mkr. 

Pensionsförmåner intjänade före 1998 samt ej utfallna visstidspensioner redovisas som en ansvarsförbindelse och 
beräknas inklusive löneskatt uppgå till 447,8 Mkr den 31 augusti 2022. Detta är en minskning sedan årsbokslutet 
2021 med 66,7 Mkr och är starkt kopplad till den delinlösen som gjordes under 2021. 

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden för AB Alebyggen har ökat med 225,0 Mkr under året och uppgår nu till 
992,8 Mkr. AB Alebyggen har ökat sin upplåning kraftigt under året med anledning av flera pågående större 
byggprojekt. 

Ale kommun har tecknat solidarisk borgen för Kommuninvests verksamhet. Enligt åtagandebesked från Kom-
muninvest per 2022-06-30 är Ale kommuns andel av bolagets skulder/åtaganden 1 770,8 Mkr medan andelen av 
tillgångarna är 1 735,5 Mkr. 

Exploatering 
Kommunen binder ca 39,9 Mkr netto i olika exploateringsobjekt och det förekommer både in- och utbetalningar 
för dessa fastigheter. Under perioden januari till augusti är nettoförändringen 5,6 Mkr. Förändringen består 
främst av utbetalningar på Osbackens verksamhetsområde 4,9 Mkr, inbetalningar på Älvängen Gustavas plats 
3,6 Mkr, nettoutbetalningar på Nödinge detaljplan 1 om 0,7 Mkr samt resultatföring av främst intäkter från Kro-
nogården 2,4 Mkr och verksamhetsmark Surte 1,1 Mkr. 

2.6 Balanskravsresultat 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre 
påföljande åren. Ale kommun har sedan införandet år 2000 uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något 
underskott att återställa. 

Delårsresultatet per 2022-08-31 uppfyller balanskravet: 
Periodens resultat 189,4 Mkr 
Avgår reavinster 43,0 Mkr 
Balanskravsresultat 146,4 Mkr 

Prognos balanskrav: 
Prognos för helårsresultatet 215,0 Mkr 
Avgår reavinster 43,0 Mkr 
Balanskravsresultat helår 172,0 Mkr 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att Ale kommun ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR) och att 
det för Ale kommun maximala beloppet på 93,5 Mkr för retroaktiv avsättning 2010–2012 skulle reserveras inom 
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det egna kapitalet. I 2013 års bokslut avsattes sedan ytterligare 6,5 Mkr. Därmed uppgår resultatutjämningsreser-
ven till 100 Mkr, vilket är det maximala belopp som Ale kommuns RUR ska få uppgå till enligt kommunfullmäk-
tiges beslut. Medel från resultatutjämningsreserven får endast ianspråktas för att täcka ett kommuntotalt under-
skott som uppstår/uppstått till följd av att skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag understiger en 
ökning på 2,5 % det aktuella året. Det är således inte aktuellt att ianspråkta någon del av resultatutjämningsreser-
ven eftersom kommunen totalt visar ett positivt resultat. Även om kommunen hade haft ett negativt resultat 
skulle ökningen av skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag inte medgivit att RUR hade fått ian-
språktas. 

2.7 Den kommunala koncernen 
Kommunkoncernen består av nedanstående aktiebolag samt räddningstjänstförbund. I delårsbokslut 2022 har 
konsoliderad redovisning prioriterats bort då omfattande arbete har krävts för att fastställa kommunens redovis-
ning i det nya ekonomisystem. 

AB Alebyggen 
Bolagets ägs till 100 % av Ale kommun och dess kärnverksamhet är bostadsförvaltning. Verksamheten ska bedri-
vas enligt affärsmässiga principer, vilket medför marknadsmässiga avkastningskrav istället för kommunallagens 
självkostnadsprincip. Bostadsförvaltningen ska bestå av ett utbud som är attraktivt och varierat och ska tillsam-
mans med verksamheten i övrigt bidra till en sådan positiv utveckling att kommunens totala attraktionskraft 
ökar. Bolaget ska även engagera sig i kommunens näringslivsutveckling och kan i detta avseende nyttjas som red-
skap åt kommunen. Centrala beslutsfattare: verkställande direktör Johan Redlund samt styrelseordförande Stefan 
Ekwing. 

Skå-dal 31:3 AB 
Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheten Skå-dal 
31:3 (Bohus centrum). Centrala beslutsfattare: styrelseordförande Stefan Ekwing. 

Ale Utveckling AB 
Bolaget ägs till 100 % av Ale kommun och är vilande från och med år 2009. Centrala beslutsfattare: styrelseord-
förande Mikael Berglund. 

En väg efter rätt Tanke AB 
Bolaget ägs till 100 % av Ale kommun och förvärvades som ett strategiskt markförvärv. De i bolaget ingående 
fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så småningom att behöva tas i anspråk 
för utveckling av Nödinge torg. Centrala beslutsfattare: styrelseledamot Ken Gunnesson. 

Bohus räddningstjänstförbund (BORF) 
Förbundet är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommuner. Ale kom-
muns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns till 60 %. Centrala beslutsfattare: styrelseord-
förande Bernt Lundborg. 

Övriga 
Ale kommun har ett flertal samägda företag där kommunen saknar betydande inflytande. Dessa ingår inte i den 
så kallade kommunkoncernen i årsredovisningen utan finns endast med som aktie- eller andelsvärde. Kommunen 
äger aktier i Renova AB, GRYAB AB, GREFAB samt mindre aktieposter i Kommentusgruppen AB respektive 
Inera AB. Kommunen och AB Alebyggen äger andelar i Ale Elförening. Kommunen innehar även andelar i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunen har under delåret sålt sin andel av Ale Fjärrvärme AB. 

2.8 Väsentliga personalförhållanden 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med per-
sonalfrågor kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på den 
kommunala verksamheten från kommuninvånarna avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och individanpas-
sade lösningar ökar. Detta ställer krav på såväl arbetsmiljö och rekrytering som möjligheter till vidareutbildning. 

Antal medarbetare och anställningsformer 
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Antal tillsvidareanställda i kommunen har ökat med 66 personer från 2 310 till 2 376 en ökning med 2,9 %. Per-
sonalkostnaderna har ökar med 6,6 %. Sysselsättningsgraden har ökat med totalt 0,4 %. Andelen deltidsanställda 
har minskat. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat från 9,4 % till 9,8 %. Sjukfrånvaron har ökad både för kvinnor och män. HR-avdelningen 
jobbar med att kartlägga mönster och orsak till ohälsotalen. 

2.9 Förväntad utveckling 
Senast skatteprognosen som publicerades den 29 september visar på ökade skatteintäkter. Skatteintäkterna pro-
gnostiseras öka under 2023 men att ökningen avtar 2024 samt 2025. Inom ramen för inkomstutjämningssystemet 
beräknas en mer blygsam ökning av intäkter under samma period. 

Det finns många osäkra faktorer att ta hänsyn till i arbetet framåt, däribland inflationen som inte bara ökar kost-
naden av den dagliga driften utan även har en stor effekt på kommunens finansiella åtaganden. Pensionskostna-
derna beräknas öka rejält under nästa år till följd av premiehöjningar i det nya pensionsavtalet samt inflationstak-
tens påverkan på prisbasbeloppet. 

Viktigt arbete med optimering och effektivisering pågår för att möta kommande års kostnadsökningar där även 
demografin påverkar. 

Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå som är ett led i att kommunen växer. Det innebär att kommu-
nen måste fortsätta arbeta med att hitta smarta lösningar, arbeta med digitalisering samt fortsätta prioritera inom 
nuvarande verksamheter. 

När det gäller koncernen Ale kommun som nästan till uteslutande del består av primärkommunen samt det 
helägda bolaget Alebyggen är den förväntade utvecklingen att koncernen som helhet även fortsatt kommer ha en 
stabil ekonomi men med sina utmaningar. Ale kommun är i en fortsatt expansiv fas och för att även framgent 
kunna vara det så behövs bland annat ett bostadsutbud som fortsatt är attraktivt, varierat och med en konkur-
renskraftig hyressättning. Fortsatt befolkningstillväxt är en viktig parameter för att kommunen som helhet ska 
kunna ha en god ekonomi med bra serviceutbud till dess invånare och de som verkar i kommunen. 
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3 Strategiska målsättningar 
I detta avsnitt utvärderas och bedöms måluppfyllelsen av kommunens politiska mål. I kommunens budget 2022 
har kommunfullmäktige pekat ut sex strategiska målsättningar. 

De strategiska målsättningarna är: 

- Hälsa och välbefinnande 

- Kunskap och utbildning 

- Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

- Hållbart samhällsbyggande 

- Ett Ale 

- En arbetsgivare 

De strategiska målsättningarna pekar ut den politiska viljeriktningen för utvecklingen av kommunens verksam-
heter. 

För varje strategiskt mål görs en helhetsbedömning om målet anses ha god, viss eller ingen måluppfyllelse. Be-
dömningen om måluppfyllelse per strategisk mål utgår från en sammanvägd bild av nämndernas arbete med må-
len och övriga påverkansfaktorer. 

 
  

  

3.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att 
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att det finns hållbara stöd för de som behöver. Ett 
flertal aktiviteter och taktiska team är i gång för att arbeta för en förflyttning framåt inom målsättningen där sam-
verkan är en förutsättning för ett lyckosamt utfall. 

För delår 2 2022 bedöms måluppfyllelsen avseende hälsa och välbefinnande vara god; det vill säga att planerade 
insatser som fastställts relaterat till det strategiska målet i stora drag löper på som planerat. 

Nedan ges en samlad bild över vad som pågår inom kommunens verksamheter relaterat till den strategiska mål-
sättningen hälsa- och välbefinnande; 
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• Nämndernas mål utifrån den strategiska målsättningen Hälsa och välbefinnande (blå bollar) 
• Uppdraget från kommunfullmäktige (gul boll) 
• Beslutade insatser som är igång eller under planering (gröna bollar) 
• Aktiviteter/insatser i planerings-/idéfasen 2022 (orange bollar) 

3.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord 
ska genomföras. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Utifrån utredningen om psykisk ohälsa (2020) har samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI) tagit sig 
an flera av de övergripande områden som omnämndes i rapporten. Huvudfokus ligger på området föräldrastöd 
och föräldrahälsa där ett generellt föräldrastödspaket är under utarbetande. Även insatser för att förebygga våld i 
ungas relationer omhändertas inom TSI. I övrigt pågår en mängd aktiviteter utifrån utredningen där några exem-
pel är; 

• MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa 
• Digitalt fältstöd/chattstöd för ungdomar som startade 15 juni. Fältchatten är ett verktyg där ungdomar 

kan chatta anonymt med en fältassistent. Det kan vara ungdomar som mår dåligt, upplever stress, eller är 
i behov av att prata om sin hemsituation. Fältchatten vänder sig främst till barn och unga mellan 12 – 19 
år. 

• Ungdomscoacher 
• Kulturenhetens verksamhet 
• Uppstart av Mini-Maria mottagning 

Utvecklingen av den psykiska hälsan i Ale kommun följs upp via den sociala kartläggningen som genomförs un-
der 2022. Kartläggningen bedöms vara klar innan årsskiftet. 
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3.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

Den samlade bedömningen är att arbetet under årets första åtta månader i huvudsak gått framåt inom planerade 
områden. Mot bakgrund av pandemin och den höga elevfrånvaron prognostiserades en försämring av resultaten 
för men ett riktat stödjande arbete med eleverna har givit effekt. 

Många aktörer har arbetat tillsammans för att stärka arbetet med målet kunskap och utbildning, Exempel på på-
gående arbete i samverkan är exempelvis närvarofrämjande arbete samt integrerad skol- och behandlingsverk-
samhet. Samarbetet med Ung Företagsamhet Göteborg fortsätter med syfte att intressera elever för entreprenör-
skap tidigare under skolgången vilket korrelerar med företagande senare i livet. En ökad samverkan mellan sko-
lor, kultur och föreningsliv har gett barn och unga nya möjligheter att pröva på kultur- och idrottsaktiviteter. Nya 
initiativ har också tagits för att stärka barn och ungas möjligheter att bli mer delaktiga i samhällsbyggnadsproces-
sen och kost och utbildning har arbetat tillsammans kring hållbarhetsfrågor. En fortsatt utveckling av samverkan 
är av stor vikt för att lyckas. 

Digitalisering är både mål och medel i förhållande till målet kunskap och utbildning. Dels ska barn och elever 
utveckla adekvat digital kompetens för att förberedas för ett aktivt samhällsdeltagande och det framtida arbetsli-
vets krav. Dels behöver digitaliseringen användas som medel för att effektivisera och utveckla processer både 
inom utbildningen och utåt mot vårdnadshavare. Båda dessa områden har pågående utvecklingsinsatser och ett 
fortsatt stort behov av det. 

Periodens resultat 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3) jämfört med föregå-
ende läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat med cirka två procentenheter 
jämfört med föregående läsår. 

Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört med föregående läsår 
och är idag 86,7 procent. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är också behöriga till högskoleförbe-
redande program. Diagrammet nedan visar andel elever betygsutveckling 2016-2022 i jämförelse med riket. 
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Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, behöriga till gymnasium, samt genomsnittligt meritvärde 2016-
2022 i jämförelse med riket. 
Källa: Skolverket (Det finns en differens mellan Skolverkets officiella statistik och Ales verksamhetsstatik avseende andel elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen, utredning kring detta pågår) 

Föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för utbildningsresultaten. I år minskade skillnaden mellan elevgrupper 
med olika bakgrund vilket syns i diagrammet nedan. Utbildningsresultat är främst kopplade till graden av boen-
desegregation. En samhällsbyggnadsprocess med en samsyn i kommunen vad gäller planering av bostadsbyggnat-
ion samt skolområden är viktig för att förbättra förutsättningarna samtidigt som man tillgodoser behovet av nya 
förskolor och skolor. Då utmaningen är komplex görs många insatser som kan ge effekt först på lång sikt. Ett 
viktigt fokus har varit närvarostärkande arbete vilket är fortsatt prioriterat. 

Diagrammet nedan visar betygsresultat för årskurs 9 2016-2022 i Ale jämfört med riket, uppdelat på om föräld-
rarna har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 

 
  

Andel elever i Ales kommunala skolor jämfört med riket som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9, uppdelat 
efter föräldrars utbildningsnivå, källa: Skolverket och SCB 
Definitioner 
Beräkningen görs på den föräldern med högst utbildningsnivå 
Till låg utbildningsnivå tillhör grundskoleutbildning och gymnasieutbildning samt okänd utbildningsnivå 
Till hög utbildning tillhör eftergymnasial utbildning med minst 2 år 

Majoriteten av Ales gymnasieungdomar går på gymnasieskolor i andra kommuner och påverkan på genomström-
ningsresultaten är därmed låg för kommunen. Ny statistik på genomströmningen kommer i slutet av november. 
Ale gymnasium erbjuder introduktionsprogram för ca 100 elever och genomströmningen har där ökat från en låg 
nivå. 

Komvux har en viktig roll i att erbjuda utbildning för vuxna i Ale. Arbetsmarknaden är i stor förändring och be-
hovet av omställning ökar. En ny lag innefattande rätt till omställningsstudiestöd har trätt i kraft som kommer att 
innebära en stor ökning av antalet vuxenstuderande. Att ha geografisk närhet till studierna ökar andelen som full-
följer sina studier men många studerar i andra GR-kommuner. Genom att erbjuda fler kurser i egen regi har SFI 
ökat till 78 procent som fullföljt utbildningen. 76 procent av eleverna på grundskolenivå och inom GRvux har 
fullföljt sina utbildningar och totala andelen som fullföljt sin utbildning på gymnasienivå är lägre, 52 procent. 

3.2.1 Uppdrag: Framtagen strategi om personaltäthet ska implementeras. 

Status 

 Pågående 
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Kommentar 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Följa upp avsedd ökning av personaltätheten i förskolan 
Personaltätheten i förskolan har förbättrats väsentligt jämfört med tidigare år med hjälp av statliga medel 
under pandemin.  

• Verka för att bibehålla ökningen inför kommande år 

Under 2021 ökade förskolans medel för personaltäthet betydligt mer än tillskottet i budget, det genom den stat-
liga ersättningen för sjuklön. Det har inneburit fler anställda men då sjukfrånvaron varit hög samt restriktioner 
för bemanning funnits har i realiteten personaltillgången varit begränsad. 

Diagrammet nedan visar utveckling av personaltäthet i förskolan över tid jämfört med riket och pendlingskom-
muner nära storstad. Den stora förbättring som syns för 2021 har av ovan angivet skäl inte att kunna bibehållas 
under 2022. Under våren har personaltätheten i Ales förskolor minskat igen till 5,4 barn per personal. 

 
Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket, Västra Götaland och pendlingskommuner nära storstad 2016-2021, 
källa: Skolverket och SCB.  

3.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Målet om sysselsättning, arbete och företagsamhet handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
ett starkt lokalt näringsliv och en stark lokal arbetsmarknad. Arbetet bedöms fortlöpa enligt plan. Bedömningen 
är att måluppfyllelsen ännu så länge är god. 

Omständigheter som ligger utanför kommunens påverkan som t.ex. ökade styrräntor, höga el- och drivmedels-
priser och en historiskt hög inflation kan komma att påverka kommunens arbetsmarknad och företagens förut-
sättningar snabbt. Ännu så länge pekar dock det mesta på att näringslivet fortsatt går bra i Ale kommun. Snittet 
av nettovinstmarginalen hos alla i Ale verksamma företag låg över sverigesnittet förra året. För 2022 har Ale 
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klättrat på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet och ökar med 44 placeringar, från plats 186 till 
plats 142 av 290 kommuner. Resultatet innebär ett trendbrott för Ale efter flera års nedgång. Kommunen har 
dock fortsatt få nyetableringar. Att verksamhetsmarken i Osbacken är utbyggd och en första tomt är såld kan 
komma att innebära fler etableringar. Även verksamhetsområdet i Äskekärr kan snart börja byggas ut. 

De vuxna som av olika skäl saknar behörighet till GR:s vuxenutbildningar står i fokus i syfte att stärka det före-
byggande arbetet med dessa målgrupper.  Ett nära samarbete med lokalt näringsliv är under uppbyggnad. I juni 
2022 fanns 113 ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar, 47 av dessa hade arbete. I genomsnitt fanns 90 
ungdomar per månad inom aktivitetsansvaret under första halvåret 2022. 

För arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten har vägen till arbete fortsatt vara i fokus med ett tydligt upp-
drag om att minska försörjningsstödet. Sammanslagningen och samlokalisering av de tidigare båda enheterna har 
inneburit att invånarna får snabbare återkoppling och hjälp. Sammanslagningen har dessutom lett till en kompe-
tenshöjning. Det så kallade Insteget (tidigare Invux) har permanentats genom att det tillskapats en mer tillgänglig 
samhällsorganisation som präglas av tvärsektoriell samverkan med individen i centrum. En avsiktsförklaring om 
samverkan har undertecknats av sektor utbildning, sektor kultur och fritid och sektor socialtjänst tillsammans 

Under sommaren erbjöd sektor Kultur och fritid drygt 70 ungdomar feriearbeten i lovverksamhet både i före-
ningsregi och kommunal regi. 

Utbildning av förskolans egen personal till förskoleassistenter, alternativt barnskötare pågår via ett samarbete 
mellan Komvux och Förskolan i Ale kommun. 

3.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Målet hållbart samhällsbyggande lyfter aspekter som vikten av ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhällsbyggande samt att företagare och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service 
med hög kvalitet. Det handlar också om att som organisation vara ett föredöme genom att öka vår egen medve-
tenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och att hitta strategier för att minska dessa. Det hand-
lar också om trygga miljöer och trafiklösningar, inte minst att skapa förutsättningar för att genomföra resor och 
förflyttningar på fler sätt än med bil. 
Den sammantagna bedömningen är att samtliga sektorer arbetar för att nå målet och att arbetet i det stora hela 
löper på som planerat, måluppfyllelsen bedöms därför vara grön. 

Kommunen gör bland annat synbara framsteg i mätningar kring företagsklimat och driver för närvarande flera 
stora, komplicerade och resursintensiva projekt inom målområdet. Projekten är bland de större projekten som 
kommunen drivit sedan kommunstarten. Trots det går arbetet systematiskt framåt i de delar som kommunen kan 
påverka. Den senaste tidens globala samhällsförändring med krig, skenande energipriser med ett påföljande in-
flationstryck ökar pressen på kommunen, på våra samverkanspartners, på våra projekt och till slut även på våra 
medarbetare. De yttre påverkansfaktorerna på projekten som kommunen inte kan påverka behöver kommunen 
parera och hantera under arbetets gång. Generellt sett håller kommunen utsatta tidsplaner. Budgetmålen inom 
sektor samhällsbyggnad är starkt beroende av den allmänna kostnadsutvecklingen och budgetrevideringar kan 
komma att bli nödvändiga. 
Sektor samhällsbyggnad arbetar också för att säkerställa tilldelade ansvarsåtaganden kring översiktsplanens tema-
tiska tillägg och arbetar bland annat med ett naturvårdsprogram samt med klimatanpassning. Arbetet med klimat-
anpassning syftar till att kommungemensamt identifiera, beskriva och analysera risker samt föreslå möjliga åtgär-
der inom ramen för en klimatanpassningsplan och sektorn har i arbetet bland annat påbörjat identifieringen av 
konsekvenser för samhället vid skyfall och översvämning. 
Flera sektorer varit delaktiga i framtagandet av samhällsbyggnadsprocessen och implementering av processen 
pågår nu i berörda sektorer och verksamheter. 
Arbetet med att ta fram handlingsplaner enligt energi- och klimatstrategin bedöms halta något i organisationen 
och ett omtag är troligtvis nödvändigt för att strategin ska få önskad effekt. 
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3.5 Ett Ale 

 

Kommentar 

Vid tidigare dialoger utifrån önskad förflyttning inom strategiska målet "Ett Ale" har fyra prioriterade områden 
identifierats för att driva måluppfyllelse. 

• Internt samarbete 
• Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare 
• Kommunikation, information och service till invånarna och internt 
• Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt. 

Bedömningen är att organisationens planerade insatser för att nå måluppfyllelse går enligt plan i väsentliga drag 
trots att pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en mer ansträngd situation för kommunen 
där vissa omprioriteringar fått genomföras. Den samlade bedömningen är godkänd målstatus, dock med viss osä-
kerhet vad gäller kommunens ändamålsenliga digitalisering och hur den behöver växlas upp i fart och effektivitet 
för att utgå från verksamheternas behov med invånaren/intressenten i centrum. 

Digitaliseringspolicyn är antagen av Kf, förstudier för att förnya externa webben samt digital arbetsplats är ge-
nomförda och genomförandeprojekt är startade. En fältchat med öppen ungdom har lanserats. En instyrnings-
process för gemensam digitalisering lanserades 2022 och syftar till en samordning och en prioritering för gemen-
samma digitaliseringsinitiativ. En central pott pengar är avsatta för att stimulera förstudier och projekt med som 
är sektoröverskridande med tydlig extern nytta. Flera undersökningar har genomförts avseende kommunens digi-
tala mognad, digitala arv samt digitala infrastruktur och dess förutsättningar. Vissa brister har identifierats i de 
externa genomlysningarna vilket ligger i linje men kommunens egen bedömning. Det digitala arvet och mogna-
den i kommunen är till viss del en belastning som försvårar ändamålsenlig, effektiv och värdeskapande digitali-
sering. En dialog har inletts mellan kommunstyrelsen och servicenämnden med syfte att ytterligare avgränsa och 
förtydliga de olika nämndernas ansvarsområden för att nå en mer effektiv resursallokering vad avser digitalisering 
för verksamhetsnytta. 

Flera samarbeten mellan sektorer och mellan kommun och andra delar av samhället har utvecklats och/eller för-
djupats i syfte att förbättra välfärdstjänster, hitta synergier mellan verksamheter och öka tillgängligheten för en-
skilda. 

Flera nya och fördjupade samarbeten har utvecklats med Ale gymnasium, Komvux, AMFE, Näringslivsenheten, 
Lilla Edets kommun, inom GR-norr och inom Vuxennätverket på GR. Samverkan med Arbetsförmedlingen och 
då främst inom Delegation unga och nyanlända i arbete (DUA) pågår kontinuerligt och har ökat. Det lokala nä-
ringslivet och sektor utbildning samarbetar om yrkesutgångar för gymnasieungdomar. Projektet InVux, som nu 
är i förvaltning under namnet Insteget, har inneburit ökat samarbete med GR samt andra kommuner inom pro-
jektet och då främst Lerum och Partille. Inom ramen för TSI erbjuds föräldrastöd från hösten. Bibliotekens 
hemsida och digitala tjänster finns tillgängliga dygnet runt. Det går att reservera, låna om och låna (digitalt 
material) alla dagar och alla tider. 

3.5.1 Uppdrag: Ett arbete med att förnya vår aktuella vision och värdegrund 
ska påbörjas under året. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Arbetet har startats upp och sker organiserat i taktiska team där ett förslag för hur arbetet kring ny vision ska or-
ganiseras, presenterats och diskuterats med Ksau. Arbetet med ny vision sker i en politisk grupp där varje parti 
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har en representant. Gruppen formas efter valet och påbörjar sitt arbete i december 2022. 

3.6 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

Samtliga sektorer arbetar och verkar för att skapa förutsättningar för en arbetsgivare genom samordning av pro-
cesser och tydliga kommungemensamma styrdokument samt styrmodeller. 

Under 2021 togs ett speciellt utformat ledarutvecklingsprogram fram för alla chefer i Ale kommun. Våren 2022 
påbörjade två chefsgrupper sin ledarutveckling. Under hösten 2022 startar ytterligare två grupper och målet är att 
närmare 70 chefer, inklusive förvaltningsledningen ska ha påbörjat programmet under 2022. 

Ett samarbete mellan representanter från kommunens olika sektorer har startats upp i syfte att utveckla och driva 
kommunövergripande kompetensförsörjningsfrågor. Gruppens träffar leds utav HR-avdelningen, under hösten 
2022 planeras för tre träffar. 

I HR-handboken finns ett avsnitt för introduktion till medarbetare och ett till chefer. Det finns också ett stöd-
material till chef för att kvalitetssäkra och få en till en så tydlig och likvärdig introduktion till medarbetare som 
möjligt. 

En förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna för en digital plattform har gjorts i kommunen. Utfallet från 
förstudien har ännu inte hanterats. Med hjälp av en digital plattform finns möjligheten att kvalitetssäkra hante-
ringen av introduktion och säkerställa genomförda utbildningar och behörighetskrav. 

3.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Ett testprojekt med minskad personalgrupp genomförs sedan början på 2021 på Garverivägens äldreboende, 
korttidsenhet och dagverksamhet. Från ett enskilt ledarskap anställdes ytterligare en enhetschef. Personalgrup-
perna hamnade därmed på ca 25 medarbetare per enhetschef. Syftet med projektet var att undersöka om upple-
velsen av arbetsmiljön förändrats samt hur åtgärden påverkar sjukfrånvarotalen. 

Innan projektet startades gjordes ingen undersökning av arbetsmiljön. Därmed saknas nyckeltalsunderlag för hur 
arbetsmiljön såg ut innan testprojektet startade. 

Planerad pulsmätning har genomförts på Garverivägens äldreboende vilken har försett organisationen med ny-
keltalsdata för framtida jämförelser och analyser utifrån HME. Ny pulsundersökning är planerad till hösten 2022, 
varefter jämförelsedata kommer finnas tillgänglig för vidare analyser. 

Data kring sjukfrånvaro för 2022 blir tillgänglig i och med årsskiftet varvid vidare analys kring kort-, medel- och 
långtidssjukfrånvaro får avvakta fram till dess. 
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4 Ekonomisk analys 
I detta avsnitt redovisas en analys av kommunens ekonomi. Avsnittet innehåller en helårsprognos, driftsamman-
ställning, resultaträkning, investeringssammanställning, exploateringsredovisning samt analys och förslag för 
framtiden. 

  

4.1 Ekonomisk sammanställning 
Resultaträkning 

Mkr Not Kommunen 

  2021-08-31 2022-08-31 

Verksamhetens intäkter 3 272,4 405,8 

Verksamhetens kostnader 4 -1 409,7 -1 572,8 

Avskrivningar 5 -78,2 -85,4 

Verksamhetens nettokostnader  -1 215,4 -1 252,5 

Skatteintäkter 6 1 084,2 1 158,9 

Generella statsbidr o utjämn bidr 7 269,3 293,0 

Verksamhetens resultat  138,0 199,4 

Finansiella intäkter 8 2,1 3,2 

Finansiella kostnader 9 -3,3 -3,8 

Avgår resultat för affärsverksamheten 10 -0,9 -9,5 

Resultat efter finansiella poster  135,9 189,4 

Extraordinära poster    

Årets resultat  135,9 189,4 

Nettokostnadsandel inkl finansnetto  90,0% 87,0% 
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Balansräkning 

Mkr Not Kommunen 

  2021-12-31 2022-08-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 11 8,7 6,4 

Materiella anläggningstillgångar     

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 1 835,7 1 775,2 

- Maskiner, fordon och inventarier 13 117,6 99,4 

- Pågående ny- och ombyggnader 14 - 100,3 

Finansiella anläggningstillgångar 15 46,4 48,8 

Bidrag till infrastruktur 16 2,8 2,7 

Summa anläggningstillgångar  2 011,3 2 032,9 

Omsättningstillgångar     

Exploateringsfastigheter tillgångar 17 38,1 53,9 

Varulager VA  1,7 1,7 

Övriga kortfristiga fordringar 18 161,3 301,0 

Likvida medel 19 217,6 323,5 

Summa omsättningstillgångar  418,7 680,0 

Summa tillgångar 1, 2 2 429,9 2 713,0 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital 20    

Årets resultat  125,2 189,4 

Resultatutjämningsreserv  100,0 100,0 

Övrigt eget kapital  1 062,3 1 187,5 

Summa eget kapital  1 287,5 1 476,9 

Avsättningar     

Avsättning för pensioner  205,3 222,9 

Avsättning för återställande av deponi  4,8 4,8 

Avsättning för bidrag statlig infrastruktur 21 3,6 3,6 

Investeringsfond VA 22 20,5 20,5 

Uppskjuten skatt    - 

Summa avsättningar  234,3 251,8 

Skulder     

Långfristiga skulder 23 461,0 461,9 

Exploateringsfastigheter skulder 17   14,0 

Kortfristiga skulder 24 447,2 508,4 

Summa skulder  908,2 984,2 

S:a eget kapital, avsättningar o skulder 1, 2 2 429,9 2 713,0 

Ställda panter (fastighetsinteckningar)  - - 

Ansvars- och borgensförbindelser 25 822,4 997,6 

Pensionsförpliktelser som ej tagits upp bland skul-
derna eller avsättningarna (inkl löneskatt) 

 467,7 447,8 

Soliditet  53,0 % 54,5 % 
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4.2 Notförteckning 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Kommunens redovisning 
Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i Lagen (218:597) om kommunal bokföring och redovisning. En-
ligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna redovisa i enlighet med god redovisningssed. Kommu-
nen tillämpar i möjligaste mån de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Se dock undantag under exploateringstillgångar nedan. 

Anläggningstillgångar och kapitalkostnader 
Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Anskaffningsvärdet 
innefattar investeringsutgiften minskat med eventuella investeringsbidrag. Avskrivningarna beräknas på anskaff-
ningsvärdet. Linjär avskrivning tillämpas och görs efter en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Ale kommun tillämpar komponentavskrivning och en beloppsgräns på 25 tkr (50 tkr t.o.m. år 2010) för aktive-
ring av anläggningstillgångar. 

Kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och internränta beräknas enligt nominell metod. Internräntan för 2022 upp-
går till 1 %. 

Exploateringstillgångar 
Exploateringsutgifter redovisas som omsättningstillgångar och exploateringsinkomster som kortfristiga skulder. 
Årlig avskrivning sker inte och nedskrivningar sker om det verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet. Enligt 
Rådet för kommunal redovisning bör resultatavräkning ske i takt med försäljning av tomter/områden. Ale kom-
mun tillämpar dock försiktighetsprincipen och resultatavräkning sker vid inkomster där motsvarande förväntade 
utgifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta är oftast möjligt först i slutskedet av exploateringsprojektet. 

2013-05-14 antog kommunstyrelsen dokumentet "Exploateringsprocessen i Ale kommun" som beskriver Ale 
kommuns rutiner för exploateringsprocessen. Som en följd därav beräknas och belastas aktiva exploateringspro-
jekt fr.o.m. 2013-07-01 i förekommande fall med intern kostnadsränta (0,0 % år 2021). 

Likvida medel 
Koncernens tillgångar placerade på koncernkonto redovisas som likvida medel i kommunen. De kommunala bo-
lagens andel av koncernkontot redovisas som kortfristig skuld i kommunen. 

Pensionsskuld 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998, 
förutom garanti- och visstidspensioner, redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av sådana 
förmåner redovisas bland verksamhetens kostnader. 

Intjänade pensionsförmåner fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas dels som en kortfristig skuld (avgiftsbestämd 
ålderspension) och dels som en avsättning (förmånsbestämd ålderspension och visstidspensioner) i balansräk-
ningen och ingår i verksamhetens kostnader i resultaträkningen. I såväl den kortfristiga skulden som avsättnings-
beloppet ingår löneskatt. Räntan redovisas som en finansiell kostnad. 

De årliga premier som inbetalats till KPA (tidigare SPP) för de anställda som har en särskild försäkringslösning 
för den kompletterande ålderspensionen ingår i verksamhetens kostnader. I och med den premiebetalningen in-
går inte de anställdas pensionsskuld för kompletterande ålderspension i skulden hos KPA utan är den anställdes 
relation till försäkringsbolaget. Beräkningen av pensionsskulden har gjorts enligt avtalet KAP-KL och är framräk-
nad enligt den rekommenderade modellen RIPS. 

Periodisering 
Fördelningen av kostnader och intäkter på korrekt redovisningsperiod sker i allt väsentligt. 

Skatteintäkter 
Årets redovisade skatteintäkter består av tre delar: 
Preliminära månatliga skatteinbetalningar 
Prognos över redovisningsårets slutavräkning 
Differens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt för föregående redovisningsår. 
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Kommunal fastighetsavgift 
Den kommunala fastighetsavgiften har tagits upp till det rekommenderade beloppet i SKL:s senaste cirkulär. 

Leasingavtal 
Ale kommun leasar personbilar och datorer med en löptid på högst tre år. Kommunernas samtliga leasingavtal 
klassificeras som operationella och har inte tagits upp i balansräkningen utan redovisas som hyresavtal. 

Arbete med omklassificering av leasing har under hösten påbörjats med Leaseright. 

Kommunkoncernen 
Redovisningen av kommunkoncernen omfattar kommunen som moderbolag och företag i vilka kommunen di-
rekt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 %. 

Merarbetet i delårsbokslutet har varit stort till följd av nytt ekonomisystem. I delårsbokslut 2022 redovisas inte 
kommunkoncernen då kvaliteten på kommunens redovisning har prioriterats. 

Affärsverksamheter 
Enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" som trädde i kraft 2007-01-01 ska den ekonomiska redovisningen för 
VA-verksamheten särredovisas. Syftet är att tillgodose behovet av information till VA-kollektivet att de avgifter 
som tas ut är riktiga. Den del av affärsverksamheternas resultat som avser taxekollektivet redovisas som förutbe-
talda intäkter i kommunens balansräkning. 

Ale kommun redovisar en separat resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och renhållningsverksam-
heten som en bilaga till kommunens årsredovisning. Bilagan finns att tillgå i Ale kommuns diarium. 

Not 2 Upplysningar och bedömningar 

I noten lämnas upplysning om bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i redovis-
ningen. 

2021 och tidigare har exploateringar med negativa totalbelopp bokförts i balansräkningen som förutbetalda in-
täkter under kortfristiga skulder. Från 2022 bruttoredovisas intäkter från exploateringar som exploateringsskul-
der. För ett fåtal exploateringsprojekt fortgår utredning för att fastställa justerat IB. Justering av IB i delåret ökar 
balansomslutningen med 46,9 Mkr vilket resulterar i en negativ soliditetspåverkan om 0,3 procentenheter. 

Tidigare år har annuitetsmetoden används för att beräkna kapitalkostnader för fastigheter men sedan årsskiftet 
sker rak amortering, detta för att möjliggöra mer automatiska hantering i det nya ekonomisystemets anläggnings-
registret. Vid rak amortering sjunker räntekostnaden över tid vilket gör att månadskostnaden successivt blir lägre 
under avskrivningsperioden. 

Not 3 

Mkr Kommunen 

Verksamhetens intäkter 2021-08-31 2022-08-31 

Försäljningsintäkter 10,2 11,7 

Taxor, avgifter och ersättn. 106,8 118,4 

Hyror och arrenden 26,1 28,5 

Bidrag från staten* 96,0 128,5 

Övriga bidrag 3,2 4,9 

Försäljning av verksamheter   

och konsulttjänster 30,0 28,9 

Exploateringsintäkter 0,1 41,9 

Realisationsvinster** 0,0 43,0 

 272,4 405,8 

* Jämförelsestörande. Intäkter kopplat till förorenad mark, främst skredsanering i Älvängen, uppgår 2022 till 
38,8 Mkr. Motsvarande siffra för 2021 var 1,9 Mkr. 
** Avser försäljning av Ale fjärrvärme samt Pigegården. 
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Not 4 

Mkr Kommunen 

Verksamhetens kostnader 2021-08-31 2022-08-31 

Inköp anläggn.-/underhållsmat. 4,6 4,6 

Inköp vatten/el för distribution 6,9 6,9 

Bidrag och transfereringar 37,7 36,1 

Köp av verksamheter o entrepr. 269,4 316,2 

Personalkostnader * 923,1 983,6 

Lokal- och fastighetskostnader 74,3 78,2 

Försäkringar, skatter och avg. 12,9 17,2 

Övriga verksamhetskostnader 80,7 91,6 

Kostn för sålda exploateringar 0,0 38,4 

Realisationsförluster 0,0 0,0 

 1 409,7 1 572,8 

Personalkostnader 

* Personalkostnader 2021-08-31 2022-08-31  

 Löner och arvoden 640,5 688,9 (+7,6%) 

 Sociala avgifter 196,2 211,2 (+7,6%) 

 Pensionskostnader o löneskatt 84,8 81,8 (-3,5%) 

 Övriga personalkostnader 1,7 1,9 (15,3%) 

 923,1 983,9 (+6,6%) 

Not 5 

Mkr Kommunen 

Avskrivningar 2021-08-31 2022-08-31 

Byggnader och tekn. anläggn. 59,3 64,8 

Maskiner, fordon och inventarier 16,6 18,9 

Immateriella anläggn tillg. 2,3 1,7 

 78,2 85,4 

Not 6 

Mkr Kommunen 

Skatteintäkter 2021-08-31 2022-08-31 

Prel. skatteinbetaln. under året 1 062,0 1 125,3 

Prognos slutavräkning 16,0 22,2 

Reglering skatt föreg år 6,2 11,4 

 1 084,2 1 158,9 
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Not 7 

Mkr Kommunen 

Generella statsbidrag/ utjämningsbidrag 2021-08-31 2022-08-31 

Inkomstutjämning 161,5 177,8 

Kostnadsutjämning 0,3 7,5 

Regleringsavgift/bidrag 63,0 59,1 

Bidrag för LSS-utjämning 2,9 0,1 

Införandebidrag 0,2 - 

Stöd Covid-19 * 1,1 5,0 

Tillf. Stöd kriget i Ukraina - 0,3 

Ökad kostnad finansiering - 0,6 

Specialistundersköterskekomp. - 0,1 

Fastighetsavgift 40,4 42,4 

 269,3 293,0 

* 2022 avser Skolmiljarden. 

Not 8 

Mkr Kommunen 

Finansiella intäkter 2021-08-31 2022-08-31 

Ränteintäkter  0,1 0,1 

Borgensprovision 1,4 1,8 

Utdelning  0,6 1,3 

Övriga finans. Intäkter  - - 

 2,1 3,2 

Not 9 

Mkr Kommunen 

Finansiella kostnader 2021-08-31 2022-08-31 

Räntekostnader -0,9 -0,8 

Ränta på pensionsskuld -2,4 -3,0 

Övriga finansiella kostnader - - 

 -3,3 -3,8 

Not 10 

Mkr Kommunen 

Avgår resultat för affärsverksamheten 2021-08-31 2022-08-31 

Avgår resultat VA 0,2 -5,7 

Avgår resultat Renhållning -1,2 -3,8 

 -0,9 -9,5 

Not 11 

Mkr Kommunen 

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12-31 2022-08-31 

Immateriella anläggningstillgångar 8,7 6,4 * 

Genomsnittlig avskrivningstid 5 år 5 år** 

* Skillnaden mellan immateriella anläggningstillgångar i delår 2022 och 2021 samt helår 2021 (UB 8,7 Mkr) ut-
reds. Eventuellt har något missats att klassificeras som immateriell anläggningstillgång i nytt ekonomisystem. 
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** Avser främst IT-licenser med en avskrivningstid på 3-5 år. Ett undantag är fastighetssystemet med en avskriv-
ningstid på 10 år, vilket är den beräknade livslängden. 

Not 12 

Mkr Kommunen 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2021-12-31 2022-08-31 

Mark 168,1 168,1 

Verksamhetsfastigheter 1 180,4 1 135,6 

Fastigheter för affärsverksamhet 243,3 237,5 

Publika fastigheter 243,0 233,1 

Fastigheter för annan verksamhet 0,9 1,0 

 1 835,7 1 775,2 

Genomsnittlig avskrivningstid 25 år 25 år 

Not 13 

Mkr Kommunen 

Maskiner, fordon och inventarier 2021-12-31 2022-08-31 

Maskiner 4,6 4,1 

Fordon 8,6 6,8 

Inventarier 104,5 88,5* 

 117,6 99,4 

Genomsnittlig avskrivningstid 7 år 7 år 

* Skillnaden mellan immateriella anläggningstillgångar i delår 2022 och 2021 samt helår 2021 (UB 8,7 Mkr) ut-
reds. Eventuellt har något missats att klassificeras som immateriell anläggningstillgång i det nya ekonomisyste-
met. 

Not 14 

Pågående ny- och ombyggnation 
Från 2022 bokförs investeringar som ännu inte aktiverats på konto 1170 Pågående ny-, till- och ombyggnad. 

Not 15 

Mkr Kommunen 

Finansiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2022-08-31 

Aktier 22,3 22,1 

Andelar * 18,7 21,6 

Långfristiga fordringar 4,2 4,0 

Bostadsrätter 1,2 1,2 

 46,4 48,8 

* Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening ingår med 20,2 Mkr och avser inbetalt andelskapital 
0,7 Mkr år 1994, 13,8 Mkr år 2015, 2,8 Mkr år 2021 samt 2,8 Mkr år 2022. Kommuninvest ekonomisk förening 
beslutade 2020 om ytterligare insatsemissioner de kommande tre åren som ännu ej finns med i balansräkningen. 
Ale kommuns totala andelskapital i Kommunivest ekonomisk förening uppgick 2022-08-31 till 31 265 300 kr. 

Not 16 

Mkr Kommunen 

Bidrag till infrastruktur 2021-12-31 2022-08-31 

Medfinansiering statlig infrastruktur - Trafikverket   

GC-väg Starrkärrsvägen - Prästalund 2,8 2,7 

 2,8 2,7 
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Not 17 

   Kommunen   

Mkr 2021-12-31 2022-08-31   

Exploateringsfastigheter Netto Tillgång Skuld Netto 

Bostadsområden 12,4 * 18,5 -8,4 10,1 

Verksamhetsområden 25,8 * 33,7 -2,8 30,9 

Vägprojekt * 1,7 -2,7 -1,0 

 38,1 53,9 -13,9 40,0  

* Från 2022 bruttoredovisas intäkter för exploateringar som exploateringsskulder. Tidigare år har exploateringar 
med negativa totalsaldon redovisats under förutbetalda intäkter. För ett fåtal exploateringsprojekt fortgår utred-
ning för att fastställa justerat IB. Justering av IB i delåret ökar balansomslutningen med 46,9 Mkr vilket resulterar 
i en negativ soliditetspåverkan om 0,3 procentenheter. 

Not 18 

Mkr Kommunen 

Övriga kortfristiga fordringar 2021-12-31 2022-08-31 

Kundfordringar 25,2 13,2 

Övriga fordringar 0,8 0,4 

Skattefordringar - - 

Skattekonto 1,0 0,9 

Fordran mervärdeskatt 17,9 7,5 

Upplupna skatteintäkter 62,0 116,4 

Förutbet kostn/upplupna int 54,3 162,4 

 161,3 301,0 

Not 19 

Mkr Kommunen 

Likvida medel 2021-12-31 2022-08-31 

Bank * 217,6 323,5 

Plusgiro 0,0 0,0 

 217,6 323,5 

* - varav förmedl medel 0,0 0,1 

Not 20 

Mkr Kommunen 

Eget kapital 2021-12-31 2022-08-31 

Ingående balans 1 162,3 * 1 287,5 * 

Årets resultat 125,2 189,4 

 1 287,5 1 476,9 

* Varav 107,9 Mkr är reserverade för framtida pensionskostnader, 7,6 Mkr är avsatta till utvecklingsfond och 
100 Mkr är avsatta till resultatutjämningsreserv (RUR). 

Not 21 

Mkr Kommunen 

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur 2021-12-31 2022-08-31 

Bidrag för E20 år 2020-2025 1,6 1,6 

Bidrag för GC-väg vid Alingsåsvägen 2,0 2,0 

 3,6 3,6 
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Not 22 

Mkr Kommunen 

Investeringsfond VA 2021-12-31 2022-08-31 

Ingående balans 20,6 20,5 

Avsättn för investering - - 

Avskrivn av investering -0,1 -0,1 

 20,5 20,5 

Not 23 

Mkr Kommunen 

Långfristiga skulder 2021-12-31 2022-08-31 

Lån 395,0 395,0 

Skuld anslutningsavgifter VA 66,0 66,9 

Övriga långfristiga skulder - - 

 461,0 461,9 

Not 24 

Mkr Kommunen 

Kortfristiga skulder 2021-12-31 2022-08-31 

Leverantörsskulder 116,3 31,3 

Personalens skatter 21,8 22,7 

Uppl pens kostn ind del 51,1 42,0 

Semester- o ö-tidsskuld 86,3 88,0 

Upplupna löner 13,8 13,3 

Upplupn arbetsgivaravg 25,7 26,7 

Förutbet int fr VA 0,0 5,1 

Förutbet int fr Renhålln 6,0 9,8 

Saldo koncernkonto   

- StudyAlong - 0,3 

 - AB Alebyggen 22,6 53,2 

 - Skå-dal 31:3 2,5 2,6 

 - Ale Utveckling AB 0,2 0,2 

 - En väg efter rätt Tanke AB 0,1 0,2 

Skuld mervärdesskatt - - 

Skatteskulder - - 

Förutbetalda skatteintäkter - - 

Förutbet intäkter Expl fast 3,8 - 

Uppl kostn / förutbet int 95,5 210,9 

Övriga kortfristiga skulder 1,6 2,1 

 447,2 508,4 

Not 25 

Ale kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per 2022-08-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för-
delningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
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medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommuner-
nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ale kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 
kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Ale kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 1 770 836 615 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 735 526 187 kronor. 

Ale kommun hade 2022-08-31 en kreditlimit hos Nordea på 25 Mkr för leasing av personbilar varav 13,6 Mkr 
har utnyttjats. 

4.3 Helårsprognos 2022 
  Utfall 2021 Prognos 2022 

Årets resultat (Tkr) 125 175 215 000 

Nettokostnadsandel 93,9 % 90,1 % 

Avvikelse från budget (Tkr) 46 175 131 000 

Investeringsutgifter (Tkr) 233 430 238 557 

4.4 Driftsammanställning, kommunen 

Tkr Utfall aug 
2021 

Utfall aug 
2022 

Budget aug 
2022 

Budget 
2022 

Årsprognos 
2022 

Budgetavvi-
kelse 2022 

Verksamhet       

Utbildningsnämnd 580 054 597 572 604 932 907 328 907 028 300 

Socialnämnd 381 533 418 044 422 540 632 305 636 305 -4 000 

Kultur- och fritidsnämnd 54 750 54 702 56 865 85 210 85 211 0 

Kommunstyrelsen inkl jävsnämnd 90 257 89 498 101 582 151 434 143 935 7 500 

Servicenämnd 52 621 82 362 86 384 130 157 127 056 3 100 

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- och internfin. 38 618 43 189 52 066 79 062 70 062 9 000 

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamhet -921 -9 474 0 0 -2 850 2 850 

Överförmyndarnämnd 2 320 2 265 2 591 3 078 2 878 200 

Valnämnd 6 251 953 1 434 1 434 0 

Revisorer 224 329 186 600 600 0 

Pensionsutbet. m.m. 29 921 29 157 19 333 29 000 35 000 -6 000 

Övriga kostnader/intäkter -24 -43 924 -9 471 -12 293 -40 187 27 894 

Exkludering affärsverksamhet 921 9 474 0 0 2 850 -2 850 

Verksamhetens kostnader 1 230 281 1 273 445 1 337 962 2 007 316 1 969 322 37 994 
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4.5 Resultaträkning 

Tkr Utfall aug 
2021 

Utfall aug 
2022 

Budget aug 
2022 

Budget 
2022 

Årsprognos 
2022 

Budgetavvi-
kelse 2022 

Verksamhetens kostnader 1 230 281 1 273 445 1 337 962 2 007 316 1 969 322 37 994 

Avgår kapitalkostnader -92 101 -96 924 -104 533 -156 800 -137 563 -19 237 

Avskrivningar 78 154 85 415 107 858 161 897 120 163 41 734 

Nettokostnader 1 216 334 1 261 935 1 341 286 2 012 413 1 951 922 60 491 

Skatteintäkter/GSB 1 353 461 1 451 907 1 405 317 2 108 200 2 169 500 61 300 

Finansiella intäkter 2 073 3 248 1 700 2 550 4 155 1 605 

Finansiella kostnader -3 273 -3 786 -9 553 -14 335 -6 733 7 602 

Periodens resultat 135 928 189 433 56 178 84 000 215 000 130 998 

Nettokostnadsandel 90,0% 87,0% 96,0% 96,0% 90,1%  

4.6 Investeringssammanställning, kommunen 

Tkr Utfall aug 2022 Årsprognos 2022 Budget 2022 Budgetavvikelse 
2022 

Utbildningsnämnden 6 355 12 200 12 200 0 

Socialnämnden 2 524 6 575 7 695 1 120 

Kultur- och fritidsnämnden 552 2 190 3 000 310 

Kommunstyrelsen 623 1 068 6 768 5 700 

Servicenämnden 59 239 115 449 151 925 36 476 

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte-o internfin 12 720 43 277 153 104 109 827 

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamhet 28 796 57 798 179 470 121 672 

     

Totalt 110 809 238 557 514 162 275 105 

 

Tkr Utfall aug 2022 Årsprognos 2022 Budget 2022 Budgetavvikelse 
2022 

     

Idrottsanläggningar 3 221 5 640 10 536 4 896 

Ismaskin 0 1 190 1 500 310 

Jennylunds ridanläggning 42 50 636 586 

Omklädningsrum Jennylund 0 0 4 000 4 000 

Takomläggn Ale arena 2 873 2 800 2 800 0 

Upprustning idrottsanl 307 1 600 1 600 0 

     

Inventarier 3 387 10 656 15 139 3 983 

Batteri till truck 81 81 100 19 

Fordon FS 604 604 1 374 770 

Fordonsbyte parkenheten 0 1 800 2 243 443 

Inv drift o underhåll 290 200 200 0 

Inventarier kök (utensi) 42 200 200 0 

Laddinfrastruktur kom for 155 1 131 1 131 0 

Nya boenden FS, inventarier 0 1 014 1 364 350 

Offentlig utsmyckning 0 0 500  
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Reinvestering KS 98 100 1 000 900 

Reinvestering Internservice 198 1 000 1 000 0 

Reinvestering Social 820 2 000 2 000 0 

Reservkraft elbilsladdning 0 0 1 500 1 500 

Skyltsystem ÅVC 0 69 70 1 

Trygghetslarm. och solskydd SÄBO 281 1 500 1 500 0 

Utbyte grundutrustning 819 957 957 0 

     

IT-inventarier 80 0 0 0 

Nytt inpasseringssystem 80 0 0 0 

     

IT-investeringar 7 331 15 663 18 963 3 300 

Byte av IT-system 0 200 200 0 

Datorer/IT 417 1 000 1 000 0 

E-arkiv 167 399 399 0 

E-hälsa 0 500 500 0 

IT-investeringar 6 389 12 995 12 995 0 

Unit4 ERP 358 419 1 219 800 

Ärende- o dok hant system 0 150 2 650 2 500 

     

LSS-boenden 22 281 40 200 51 208 11 008 

LSS-Danska vägen Surte 52 150 1 016 866 

LSS-Folketshusv Nol 22 219 40 000 50 142 10 142 

Nytt boende funkt neds 10 50 50 0 

     

Markreserv 4 560 4 600 20 000 15 400 

Markreserv 4 560 4 600 20 000 15 400 

     

Park, gator, vägar etc 8 189 35 581 129 191 93 474 

Armaturbyte till LED 2 177 8 000 12 000 4 000 

Attraktivare Älv 0 100 100 0 

Badplatser/grillplatser 36 50 200 150 

Dammsäkerhet 5 10 100 90 

Infr strukt för koll traf 0 0 1 044 1 044 

Infrastruktur vid exploat 27 5 000 20 000 15 000 

Just toppbeläggn gator GC 1 648 2 500 2 500 0 

Medfin Cirk pl GC-väg N Kilandav 0 0 20 000 20 000 

Medfin GC Kilanda Ka-Hult 0 0 9 000 9 000 

Medfinans GC-väg Alingsåsvägen 0 0 4 150 4 150 

Nödinge centrum 617 3 000 26 000 23 000 

Parkutrustning 115 100 1 500 1 400 

Reduceringsfiske Vimmersj 159 110 0 -110 

Trafiksäkhetsbefr åtg 0 0 750 750 

Trygghetsbefrämjande åtgärder 231 855 855 0 

Utbyggnad av GC-nät 397 6 400 6 400 0 

Utbyggnad busshållplatser 0 1 300 1 300 0 

Utbyggnad enligt K 2020 100 500 1 500 1 000 

Utbyte gatubelysn landsby 103 1 000 10 000 9 000 
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Utbyte gatubelysning 2 574 5 820 5 820 0 

Åtg pga ej utbyggda plan 0 836 972 0 

Ändr huv man skap ensk al 0 0 5 000 5 000 

     

Skolor och förskolor 19 337 36 112 50 753 14 777 

Arb.miljöåtg skolor,fskl 0 74 74 0 

Aroseniusskolan 1 273 2 000 2 000 0 

Bohusskolan 207 1 300 2 413 1 113 

Ersätta Madenskolan 0 1 000 1 000 0 

Ersättn Hövägens fsk 0 500 500 0 

Ersättning Byvägens fsk 18 200 700 500 

F-6 skola Nol/Alafors 39 1 094 1 094 0 

F-6 skola utbyggn 1 Nödin 0 0 700 700 

F-6 skola utbyggn 2 Nödin 0 0 500 500 

Förskola 1 Nödinge 0 0 700 700 

Förskola 2 Nödinge 0 0 700 700 

Investering förskola 68 68 0 68 

Investering ny/ombyggnad skola/förskola 3 106 6 000 6 000 0 

Mindre anpassningar skolo 687 2 789 2 789 0 

Nolängens förskola 101 278 278 0 

Ny förskola 1 Älvängen 0 500 500 0 

Ny förskola Surte 0 0 700 700 

Ny ombyggn skolor o fskl 10 734 11 300 13 895 2 595 

Omställn till fsk Garnvin 0 0 3 788 3 788 

Reinvestering skola/förskola 2 832 5 000 5 000 0 

Surteskolan 72 500 2 413 1 913 

Tillbyggnad Alboskolan 104 500 2 000 1 500 

Upprustning skolgårdar 68 1 050 1 050 0 

Utredn skolomr Skepplanda 28 795 795 0 

Utredn skolomr Älvängen 0 1 164 1 164 0 

     

SÄBO 81 150 1 391 1 241 

Särsk boende södra kommun 81 150 1 391 1 241 

     

VA och Renhållning 28 491 57 538 179 300 121 762 

Dricksvattenledn Klädk-Nödinge-Älvä 0 0 28 000 28 000 

Kvarternära insamling 0 0 100 100 

Miljöcontainer renhålln. 0 100 100 0 

Nödinge C VA 5 0 0 0 

Nödinge C VA skattekollektiv 9 0 0 0 

Ombyggn ÅVC Sörmossen 0 0 500 500 

VA nämndanslag 22 412 44 938 46 100 1 162 

VA Öf ledn Älv-Nöd inkl 2 4 751 10 000 103 000 93 000 

Älvängens reningsv. omb. 1 314 2 500 1 500 -1 000 

     

Övriga investeringsobjekt 13 735 31 147 36 011 4 864 

Daglig verksamhet 36 50 1 498 1 448 

Energibesparande åtgärder 36 500 500 0 
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Fastighetsunderhåll 9 485 19 493 19 561 68 

Kommunens hus 190 600 1 402 802 

MIndre lokalap. drift och underhåll 393 800 800 0 

Myndighetskrav 0 500 500 0 

Ombyggnad Hardesjö 3 105 105 0 

Pigegårdsvägen 1 0 0 0 0 

Säkerhets.föreb. åtgärder 2 988 7 099 7 099 0 

Tillgänglighetsprojekt 9 500 2 000 1 500 

Årsanslag 668 2 270 2 670 400 

Övriga lokalutredningar 43 500 1 546 1 046 

     

Totalt 110 810 238 557 514 162 275 105 
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4.7 Exploateringsredovisning, kommunen 

Tkr Netto tom 
2021-12-31 

Inkomster 
tom 2022-08-

31 

Utgifter tom 
2022-08-31 

Resultat 
2022-08-31 

Netto 2022-
08-31 

Bostadsområden      

Surte 7:1 Brandstation 532  532  532 

Surte 62:1 Herrgårdsvägen 18  18  18 

Nödinge-Stommen 1:261, 1:37 mfl 221  373  373 

Nödinge centrum -179    0 

Stenkil, södra Backa 36  36  36 

Nödinge detaljplan 1 3 446 -3 656 7 800  4 144 

Nödinge bollplan m m 26  441  441 

Joel i svängen 1 0  5  5 

Älvängen Gustavas plats 3 294 -4 400 4 094  -306 

Änggatan 920 -1 921  920 

Älvängens stationsområde 3 871  4 147  4 147 

Häljered 2:52, bostäder 16  16  16 

Älv. paradiset/Emmylundso -248 -375 127  -248 

Kronogården -2 359 -48 45 2 362 0 

Summa bostadsområden 9 594 -8 480 18 555 2 362 10 078 

Verksamhetsområden      

St Vikens verksamhetsområde 6 170  6 170  6 170 

Osbackens verksamhet.omr. 9 380 -545 14 800  14 255 

Äskekärrs verksamhetsomr 827 -2 287 3 121  834 

Häljered 2:7 verksamheter 31  31  31 

Älv.Norra verksamh.område 2 406  2 611  2 611 

Verksamh.område Skeppl. 6 887  6 917  6 917 

Alvhem 2:101 19  19  19 

Verksamhetsmark Surte 0 -1 076  1 076 0 

Camping Häljered 41   -41 0 

Summa verksamhetsområden 25 761 -3 908 33 669 1 035 30 837 

Vägprojekt Bana Väg i Väst -981 -2 726 1 746  -980 

TOTALT 34 374 -15 114 * 53 970 * 3 397 39 935 

* 2021 och tidigare har exploateringar med negativa totalbelopp bokförts i balansräkningen som förutbetalda in-
täkter under kortfristiga skulder. Från 2022 bruttoredovisas intäkter från exploateringar som exploateringsskul-
der. För ett fåtal exploateringsprojekt fortgår utredning för att fastställa justerat IB. 

4.8 Analys och förslag för framtiden 
Analys 

Ale kommun visar ett fortsatt gott och stabilt resultat. Kommunen prognostiserar för tredje året i rad ett resultat 
som överstiger den budgeterade nivån på 4 %. Den viktigaste faktorn för en sund och hållbar ekonomi är att 
kommunen visar positiva resultat och då gärna över de 2 % som brukar ses som ett riktvärde. En styrka är att 
kommunens ekonomi inte är beroende av engångsförsäljningar och reavinster eller liknande för att hålla uppe 
resultatnivåerna. 

Belåningsgraden för kommunen är fortsatt låg trots hög investeringsnivå. Vidare är kommunens likviditet hög 
vilket gör att den kortsiktiga betalningsberedskapen är mycket god. 
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4.9 Avvikelseanalys skatteintäkter Ale kommun 

4.9.1 Skatteintäkter 2022 
Den positiva budgetavvikelsen avseende skatter och statsbidrag bygger på skatteprognosen från Sveriges kom-
muner och regioner per augusti 2022. Det positiva utfallet beror främst på att man från nationellt håll beräknar 
att skatteintäkter både för 2021 och 2022 blir bättre än vad som prognostiserades i oktober 2021. 

Mkr Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse mot budget 

Skatteinkomster före utjämning 1 689 500 1 687 983 -1 517 

Inkomstutjämning 264 550 266 732 2 182 

Kostnadsutjämning 16 500 11 209 -5 291 

Införandebidrag - 0 0 

Regleringsbidrag 74 780 88 657 13 877 

LSS-utjämning 770 153 -617 

Avräkning föregående år - 11 402 11 402 

Avräkning innevarande år - 33 337 33 337 

Kommunal fastighetsavgift 62 100 63 670 1 570 

Skolmiljarden - 4 965 4 965 

Tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina 
2022/2023 - 606 606 

Tillfälligt stöd gpa. ökade kostnader finansiering - 646 646 

Ökad specialistundersköterskekompetens inom vård 
och omsorg om äldre 2021/2022 - 140 140 

Summa 2 108 200 2 169 500 61 300 

4.9.2 Jämförelser mellan 2021 och 2022 
Mkr Utfall 2021 Prognos 2022 Avvikelse 

Skatteinkomster före utjämning 1 593 065 1 687 983 94 918 

Inkomstutjämning 242 202 266 732 24 530 

Kostnadsutjämning 381 11 209 10 828 

Införandebidrag 254 0 -254 

Regleringsbidrag 94 425 88 657 -5 768 

LSS-utjämning 4 299 153 -4 146 

Avräkning föregående år 5 160 11 402 6 242 

Avräkning innevarande år 36 302 33 337 -2 965 

Kommunal fastighetsavgift 60 139 63 670 3 531 

Skolmiljarden 4 383 4 965 582 

En god vård för Äldre* 10 746 140 -10 606 

Tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina 
2022/2023 - 606 606 

Tillfälligt stöd gpa. ökade kostnader finansiering - 646 646 

Summa 2 051 356 2 169 500 118 144 

* 2022 avser bidrag för ökad specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre. 
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5 Personalanalys 
I detta avsnitt lämnas information om kommunens anställda. Syftet är att ge en fördjupad bild av utvecklingen 
gällande kommunens anställda. I personaanalysen redovisas antal anställda, köns- och åldersfördelning, personal-
förändringar, sysselsättningsgrad bland anställda,  personalomsättning och sjukfrånvaro. 

5.1 Sammanfattning 
I Ale skapas förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv. 

Målet är att alla ska vara medskapande i att utforma ALE - lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och nä-
ringsliv ska alltid känna sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. 

Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där strävan 
är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. 

För att aktivt möjliggöra till utveckling i ledarrollen och öka tydligheten kring vilka förväntningar rollen chef har i 
Ale kommun har arbetsgivaren skräddarsytt ett ledarutvecklingsprogram. Programmet omfattar kommunens alla 
chefer som grupperas sektoröverskridande i syfte att också öka det tvärsektoriella nätverket. Våren 2022 påbör-
jade två chefsgrupper sin ledarutveckling. Under hösten 2022 startar ytterligare två grupper och målet är att när-
mare 70 chefer, inklusive förvaltningsledningen, ska ha påbörjat programmet under 2022. 

Kompetensförsörjning och personalplanering överlag är en allt växande utmaning. Samtliga sektorer möter en 
allt svårare rekryteringsutmaning gällande att hitta rätt kandidat med rätt kompetens. Det händer att rekryteringar 
avbryts då vi inte hittar rätt kandidat. Det finns även stora utmaningar utifrån att tillsätta korttidsvikarier. 

Under sommaren hade kommunen ett starkt reducerat antal rekryteringskandidater vilket ledde till problem med 
att fylla behovet av antalet sommarvikarier. För att motverka problemen och för att undvika att beordra in perso-
nal från semestern initierades extra ersättningar för att motivera medarbetare att frivilligt planera om sin semester 
samt att ersätta övertid utöver generella avtalsnivåer. 

Ett samarbete mellan representanter från kommunens olika sektorer i syfte att utveckla och driva kommunöver-
gripande kompetensförsörjningsfrågor har startats upp. Gruppens träffar leds utav HR-avdelningen och under 
hösten 2022 planeras för tre träffar. Utifrån problematiken kring sommarens personalförsörjning har det tillsatts 
en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram en ny process specifikt kring sommarrekrytering. 

Kommunen har fortsatt hög chefsomsättning och i nyrekryteringar har det blivit allt svårare att hitta erfarna che-
fer. Idag anställs det chefer utan tidigare chefserfarenhet, vilket en stabil chefsgrupp kan och ska hantera då kom-
munen ska kunna vara möjliggörare till kompetensväxling. Med nuvarande chefomsättning finns risken att de 
som har erfarenhet inte mäktar med att introducera nya medarbetare och kollegor på det sätt som skapar mest 
värde och hållbarhet för alla. 

Under våren rekryterades två nya sektorchefer vilka nu tillträtt vakanserna på Kultur och fritid samt Service. 
Detta innebär att förvaltningsledningen åter är fulltalig 

Kultur och Fritid genomförde under våren en omorganisation vilket innebar att de inrättade två verksamhetsom-
råden inom sektorn. Samhällsbyggnad planerar för att genomföra en organisationsförändring och utöka med ett 
verksamhetsområde och socialtjänst har beslutat att genomföra en större omorganisation där verksamhetsområ-
dena Ordinärt boende och Särskilt boende slås samman till det kombinerade verksamhetsområdet Äldreomsorg 
samt att ett nytt verksamhetsområde skapas för de enheter vars uppgifter skär över hela sektorn. Ingen utav pla-
nerade/genomförda organisationsförändringar innebär någon nedskärning. 

Kommunen har gjort en förflyttning från traditionell medarbetarundersökning till pulsundersökning, vilket är ett 
mer agilt sätt att arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor. Dessutom ger den möjlighet att agera i nutid på upp-
komna data. Medarbetare engageras till delaktighet och det är snabb respons mellan undersökning och återkopp-
ling. Under år 2022 planerar kommunen att genomföra tre pulsundersökningar. Detta skapar möjlighet till att 
arbeta systematiskt med arbetsmiljön och till löpande dialog på arbetsplatsen. 

Ett av kommunens fokusområden är fortsatt att bygga upp processer, strukturer, skapa en transparanthet och en 
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tillgänglighet för såväl interna verksamheter som medborgare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet 
med offentlig verksamhet utförs på ett optimalt sätt och skapar mesta nytta för invånarna. 

5.2 Kommunens anställda 
Antal anställda i kommunen fortsätter att öka och under första halvåret 2022 har antalet tillsvidareanställda med-
arbetare  ökat med 66 medarbetare. Antal årsarbetare har ökat med 143 st  vid en jämförelse med samma period 
föregående år.  Samtliga sektorer ökar i antal anställda och den sektor som ökar mest är sektor utbildning. 

Kommunen har ungefär samma fördelning mellan män och kvinnor som samma period föregående år, med 
ca.82 % kvinnor och 18 % män. Kommunen behöver arbeta för att attrahera fler män, då en organisation med 
mångfald har större möjligheter att lyckas. 

Sysselsättningsgraden bland kommunens tillsvidareanställda fortsätter att öka och över 98 % av kommunens 
medarbetare har en anställningsgrad på 100%. Den andel som har en anställning på deltid kan förklaras med 
äldre arbetstagare som gått i deltidspension samt medarbetare inom yrkeskategorier där undantag för möjlighet 
till deltidsanställning har gjorts. Om man tittar på faktisk arbetad tid och räknar med partiella frånvaro både 
lagstadgad och frivillig är sysselsättningsgraden lägre och cirka 93 % i snitt. 

Personalomsättningen i kommunen är under januari till juni 7,76 %, om pensionsavgångar räknas bort är perso-
nalomsättningen 6,15 %. Detta är en ökning med cirka 2 % sedan 2021. Högst var personalomsättningen inom 
Kultur och Fritid och lägst inom sektor utbildning, delvis kan differensen förklaras med skillnaden på storleken 
på sektorerna. 

Sektor utbildning; 4,46 % 

Sektor Socialtjänst; 9,6 % 

Sektor Service; 5,27 % 

Sektor Samhällsbyggnad; 8,85 

Sektor Kommunstyrelsen; 9,76 % 

Sektor Kultur och Fritid; 12,76 % 

Vid en jämförelse med kommunerna i GR, perioden maj 2021 - apr 2022, har Ale näst högst personalomsättning 
på 12,1 %. Dock är Ales personalomsättning inte högst i någon av de stora arbetsgrupperna nämnda i tabellen 
nedan. Kommunen har fortsatt störst problem med personalomsättning inom specialist- och chefsbefattningar. 
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5.2.1 Antal anställda 
Antal anställda 2022-06-30 2021-06-30 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 2 376 2 310 66 

-varav kvinnor i % 82,02 % 81,95 % 0,07 

-varav män i % 17,98 % 18,05 % -0,07 

Antal heltidsanställda 2 438 2 347 91 

Antal deltidsanställda 188 200 -12 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 200 207 -7 

Antal arbetade timmar (timanställda) 172 763 163 391 9 372 

-varav kvinnor 127 300 126 008 1 292 

-varav män 45 463 37 383 8 080 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 2 405 2 272 133 

-timavlönade 175 165 10 

Totalt 2 580 2 437 143 

5.2.2 Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgrad 

Sysselsättningsgrad 2022-06-30 2021-06-30 Skillnad 

Tillsvidareanställda 98,52% 98,08% 0,44 

-varav kvinnor 98,53% 98,08% 0,45 

-varav män 98,01% 98,07% -0,06 
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5.2.3 Personalomsättning 
Personalomsättning * jan-jun 2022 jan-jun 2021 

Personalomsättning i % 7,78 % 5,76 % 

Expansion i % 2,8 % 0,9 % 

Avveckling i %   

5.3 Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat med knappt en halv procent i jämförelse med samma period fö-
regående år. Både korttids- och långtidsfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivå. Sjukfrånvaron var framför-
allt hög under årets första månader då Covid åter spred sig och det var en topp av omicron. 

De kartläggningar som HR startade under Q1 fortgår och under våren konstaterades att Förskolans verksamhet 
och Funktionsstöd hade och har en hög sjukfrånvaro. HR har därför under perioden  riktat arbetat för att stödja 
cheferna i arbetet med att minska kort och långtidsfrånvaro. Under hösten fortsätter insatserna bland annat ge-
nom riktade utbildningar för sektor utbildning. 

Nedan är ett diagram där sjukfrånvaron över tid 2021 januari-juni samt sjukfrånvaron 2022 januari - juni redovi-
sas. Den röda linjen visar korttidsfrånvaron, gröna linjen sjukfrånvaron dag 15-59 och den blå linjen sjukfrånva-
ron 60 dagar och uppåt. Här syns tydligt att korttidsfrånvaron var som högst i början av året. 

 
HR kommer fortsatt att kartlägga och analysera verksamheternas sjukfrånvaro och göra insatser där sjuktalen är 
höga. HR arbetar även för att säkerställa att de har kännedom kring samtliga långtidssjukfrånvarande och att plan 
för återgång i arbete finns vid sjukfrånvaro över 30 dagar. 

5.3.1 Sjukfrånvaro i procent 
Volymtal 2022-06-30 2021-06-30 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 9,81 % 9,43 % 0,38 

Sjukfrånvaro, kvinnor 10,89 % 10,49 % 0,40 

Sjukfrånvaro, män 5,18 % 5,02 % 0,16 

Ålder - 29 år 9,2 % 8,5 % 0,7 

Ålder 30 - 49 år 9,46 % 9,29 % 0,17 

Ålder 50 - 10,5 % 9,9 % 0,6 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 4,98 % 4,56 % 0,42 

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 1,10 % 1,24 % -0,14 
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Volymtal 2022-06-30 2021-06-30 Skillnad 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 3,73 % 3,63 % 0,10 
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6 Nämndernas sammanfattningar 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av varje nämndernas verksamhetsuppföljning per delårsbokslut 2. 

6.1 Kommunstyrelsen 

6.1.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter 

Arbetet fortsätter med implementation av kommunens nya ekonomisystem. Fokus ligger på att utveckla funkt-
ionaliteten i systemet samt även identifiera processer som kan automatiseras. En översyn av kommunens finans-
policy kommer även att ske under året samt översyn av kommunens resursfördelningsmodell. 

Kommunens digitaliseringspolicy är antagen och förslag till ytterligare gränsdragning mellan kommunstyrelsen 
och servicenämnden avseende digitalisering har arbetats fram och sänts på remiss. Genomförandeprojekt för ex-
tern samt intern webb har påbörjats. Arbetet fortsätter med ärendeberedning och genomförande av kommunens 
styrmodell där framtagning av kommunens första trend- och omvärldsanalys samt nämndernas nulägesanalyser 
går enligt plan. Den sociala kartläggningen planeras preliminärt för första presentation under december 2022. 
Flera rosa-kartläggningar som avser att kartlägga verksamhetsprocesser för bland annat automatisering kommer 
genomföras under hösten. 

Upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem för kommunen har genomförts. En säker digital mötestjänst har 
implementerats hos berörda verksamheter och utbildning genomförts. Arbetet med informationshanteringspla-
ner har inletts i samtliga nämnder och den nya kommuncentrala nämndadministration och registratur har trätt i 
kraft. Utifrån kris- och säkerhetsarbetet har skyddsrumsinventering genomförts, krigsplacering av nyckelfunkt-
ioner påbörjats och beslut om hanteringen av reservkraft har fattats och samverkas med fastighet och Ale Elför-
ening. 

Genomförandet av valet den 11 september har slutförts enligt plan. 

Ett samarbete mellan representanter från kommunens olika sektorer, har startats upp i syfte att utveckla och 
driva kommunövergripande kompetensförsörjningsfrågor. Arbetet med ledarutvecklingsprogram för alla chefer i 
Ale kommun pågår. 

Resultat 

Arbetet att förtydliga processer för styrning och ledning fortsätter och resultat har nåtts vad gäller samsyn kring 
styrmodellens delar och nulägesanalysernas struktur. Flera ärenden har handlagts och utredningar färdigställts på 
uppdrag av andra verksamheter och för politiska beslut. Förutsättningarna för en mer transparent, rättssäker och 
effektiv informationshantering har förbättrats i och med bland annat centraliseringen av nämndadministration 
och registratur. Ett kommungemensamt styrdokument om hot och våld mot anställda fastställts, arbete med 
nödvattenplan går in i en ny fas. 

Analys 

Invasionen av Ukraina har aktualiserat många frågor som ligger inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. 
Detta tillsammans med genomförandet av valet den 11 september har inneburit att mycket resurser lagt på att 
prioritera dessa. Det nya ekonomisystemet har påvisat behovet att öka kompetensen kring vad som påverkar 
kommunens ekonomi och översyn av ekonomiska processer inom främst redovisning. Det har även blivit tydligt 
att kunskapen kring hur våra verksamhetssystem interagerar med varandra behöver höjas. 

Kommande taktiska vägval vad gäller bland annat kommunens molnstrategi kommer att behöva göras för att 
säkerställa att kommunens data hanteras och lagras så effektivt som möjligt. Energi- och klimatrådgivningen 
kommer troligtvis se ett ökat tryck i efterfrågan på grund av kraftigt ökade energipriser i kombination med en 
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sviktande konjunktur och hög inflation, förutsättningar för att hantera detta behöver skapas genom en ompriori-
tering av uppdrag. Den ökade efterfrågan på processkartläggningar i syfte att automatisera och strömlinjeforma 
arbetssätt är en fingervisning om möjligheten att fortsatt effektivisera kommunens arbetssätt. 

Chatboten Albot som svarar på enklare HR- och lönefrågor lanserades under kvartal ett. Vid uppföljning har det 
konstaterats att boten oftast svarar korrekt på frågor men att det är få användare. 

Kommunstyrelsen en positiv prognos för 2022 även om de ökade pensionskostnaderna inkluderas. Kommande 
år väntas medföra utmaningar utifrån inflationstakt, ökade kostnader för sociala avgifter samt ett allmänt osäkert 
läge. 

6.2 Servicenämnden 

6.2.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Fastighet och IT 

Drift och underhållsenheten:Enheten har under perioden påbörjat arbetet med att se över sina objekt ur energi-
synpunkt då flera av dess fastigheter har hög energianvändning. Målet att skapa en övergripande underhållsplan 
har fortsatt och samtliga objekt är nu statusbedömda. Ny funktion som fastighetsförvaltare är rekryterad och an-
svarar bl a för kundkontakter och analys av hantering av felanmälningar samt beställningar av lokalanpassningar. 
Enheten har en ekonomisk prognos på helår om +3,0 Mkr som förklaras fördjupat under avsnitt 3.1. I övrigt 
följer enheten verksamhetsplan med en viss förskjutning på grund av personalomsättning. Personalomsättningen 
har inneburit en förskjutning i enhetens utvecklingsarbete men då nya medarbetare snart är på plats kommer 
detta arbete att intensifieras. 

Lokalförsörjningenheten: Perioden har präglats av att påbörja projekt i enlighet med projektplanen med fokus på 
tidiga skeenden. Två byggprojektledare har anställts under perioden. Med dessa anställningar har behovet av pro-
jektledande konsulter minskat betydligt. Ekonomiskt visar enheten ett underskott, dels beroende på projektens 
art men även pga att projektledarna inte redovisat tillräckligt många timmar som belastar investeringsprojekten. 
En betydande förklaring till det ekonomiska resultatet är dock tjänster som inte är reglerade i kostnad som utförs 
för drift och underhållsenheten. Detta kommer att regleras till årsbokslut samt för nästa år hanteras i budget. En-
heten har fortsatt ett utmanande uppdrag i form av stort lokalbehov för kommunen. Dock har strukturen i en-
heten satt sig, styrdokument är på väg till fastställande och samverkan med övriga verksamheter, inte minst sek-
tor samhällsbyggnad ,fördjupats och förbättrats under perioden. 

IT-enheten: Under perioden har arbete kretsat kring stöd  till verksamheten med fokus på utveckling av e-tjäns-
ter. En utmaning för 2022 är ökad efterfrågan hos verksamheterna för e-tjänster och robotisering. Ett arbete är 
påbörjat med att kartlägga konsekvenser för enhetens uppdrag då ansvarsdelar inom digitalisering inklusive 
finansiering föreslås flyttas från servicenämnd till kommunstyrelse. Detta arbete kommer att fortsätta under 
kommande period. 

Kost 

Kostprogrammet för måltider i Ale Kommun och de nationella riktlinjerna för måltider i förskola, skola och 
äldreomsorg från Livsmedelsverket ligger som grund för arbetet. Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt och 
förväntas öka ytterligare vilket kan komma att påverka utbud och kvalité på maten för att klara en budget i ba-
lans. 2022 inleddes med hög sjukfrånvaro, till stora delar kopplat till Covid. Ersättningar för sjuklöner har fåtts 
vilket gjort att kostverksamheten hittills klarat sig inom budgetram. Kostverksamheten arbetar kontinuerligt med 
att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser genom den mat som köps in och serveras samt mäter och arbe-
tar för att minimera den mat som slängs. 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd har sett en tydlig återhämtning under första halvan av året med lägre sjukfrånvaro vilket har 
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förbättrat arbetssituationen för samtliga medarbetare och chefer. Två nya enhetschefer började i under vå-
ren/sommaren. 

• Lokalvårdens, numera tre enheter, har gjort förändringar gällande personal och fördelning för att skapa 
så bra förutsättningar som möjligt. Golvvårdsutbildning är genomförd och fönsterputs har genomförts 
med intern personal.  

• Inom enhet vaktmästeri och fordon har enhetschef har prioriterade arbetsområden identifierats. Arbetet 
med dessa prioriterade arbetsområden kommer att påbörjas under hösten 2022. Enheten kommer under 
kommande månader behöva hantera utmaningar med föråldrad fordonsflotta, långa leveranstider samt 
implementering av digitala körjournaler. 

• Enhet stab kommer under hösten genomgå en utredning avseende servicesupport, denna görs av avdel-
ning strategi och uppföljning. Målet är att en rapport skall vara klar för analys under senare delen av hös-
ten.  

Verksamheten har en hög medelålder och kommande år väntar ett antal pensionsavgångar. För att redan nu 
stärka upp och minska sårbarheten har enheterna påbörjat ett arbete för att klara kommande utmaningar. 

6.3 Utbildningsnämnden 

6.3.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter 

Årets aktiviteter är i huvudsak pågående enligt plan. Det har varit ett stort fokus på aktiviteter inom Hälsa och 
välbefinnande där särskilt arbetet med föräldrastödsprogram kan lyftas fram. Goda insatser inom undervisningen 
har resulterat i att effekterna av pandemin inte blev så stora som befarat. Inom arbete, sysselsättning och företag-
samhet finns de nya yrkesutbildningarna samt genom fler insatser ett förbättrat arbete med att få fler att ta steg 
närmre sysselsättning. Kompetensförsörjningen har varit ett viktigt fokus. Kartläggningar har genomförts, pro-
cesser har utarbetats och ett antal medarbetare har erbjudits stöd till studier inom förskola och fritidshem. 

Resultat 

Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört med föregående läsår 
och är idag 86,7 procent. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är också behöriga till högskoleförbe-
redande program. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3) 
jämfört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat med cirka 
två procentenheter jämfört med föregående läsår. I årskurs 6 har drygt 78 procent av eleverna uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen. Det är en liten ökning jämfört med föregående läsår. 

Resultat som vidare åstadkommits för perioden är bland annat framtaget föräldrastödsprogram som i sin tur för-
väntas ge effekter för folkhälsa och utbildningsresultat. Ungdomar och unga vuxna som stått långt ifrån arbets-
marknaden har fått förbättrat stöd att ta sig vidare och fler är nu i sysselsättning. 

Kompetensförsörjningens aktiviteter har bland annat resulterat i fler utbildade förskoleassistenter samt barnskö-
tare till fritidshem. 

Analys 

2022 och än mer 2023 är utmanande år med effekter av pandemin som fortgår, pågående krig samt försämrade 
ekonomiska förutsättningar för både kommun och medborgare. 

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många nivåer och en god eko-
nomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler.  För att förbättra 
måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste verk-
tygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan 
finns risk att utvecklings- och förbättringsarbetet i hela organisationen inte kan fortsätta. 
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Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Området behöver 
fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor vilket blir än mer 
angeläget med rådande samhällsutmaningar. 

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som ekonomiskt för lös-
ningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor. 

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten framöver då 
branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. 

6.4 Kultur- och fritidsnämnden 

6.4.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter 

Samtliga verksamheter har under perioden haft fokus på att utveckla och bredda utbudet av kultur- och fritidsak-
tiviteter för att behålla och nå fler målgrupper. Ett exempel är Öppen ungdoms fältchatt för ungdomar som vill 
chatta anonymt med en fältassistent. Även den digitala mötesplatsen i Discord har ökat i användning under peri-
oden. Biblioteket har genomfört nya aktiviteter och koncept för barn och vuxna under perioden med gott resul-
tat. Nya arbetssätt och metoder inom kulturskolan har fortsatt utvecklas med utökad samverkan med sektor ut-
bildning. Efter att restriktionerna släpptes har sektorn kunnat erbjuda ett större antal kulturarrangemang med 
goda besökssiffror. Kulturverksamheten har arbetat aktivt med att lansera nya koncept och har haft särskilt fokus 
på mångfald i programutbudet. Under perioden har kulturenheten förnyat och fördjupat samverkan med flera 
olika verksamheter som sektor utbildning och Folket Hus. 

Ett stort utbud av sommarlovsaktiviteter för barn och unga har kunnat erbjudas. Alla sektorns verksamheter har 
arbetat tillsammans med föreningslivet för att skapa ett brett utbud för barn och unga. Simskolan har haft full-
satta grupper och genomfört simundervisning under sommaren. Inom ramen för sommarlovsaktiviteterna har 
ungdomar erhållit feriejobb både i föreningsregi och i kommunal verksamhet. 

En översyn av bidragsreglerna för Ale kommuns föreningsbidrag har genomförts. Även arbetet med en ny bibli-
oteksplan för Ale kommun är på väg att slutföras. 

Resultat 

Sektor kultur och fritids utbud av aktiviteter under sommaren, med fokus på barn och unga, har varit framgångs-
rikt. Sektorn har bland annat nått målsättningen att kunna erbjuda ungdomar feriejobb. Den öppna ungdoms-
verksamhetens satsning på digital närvaro bedöms ha varit ett steg i rätt riktning. För kulturarrangemang är 
måluppfyllelsen god och antalet arrangemang och besökarantal har ökat. Bibliotekets siffror för perioden bär 
ännu spår av pandemin och är inte riktigt tillbaka på samma nivå som före 2020, men på god väg. 

Sektorns ekonomiska prognos för året bär tydliga spår av ett antal vakanser inom flera enheter. Rekryteringar 
pågår och förväntas vara klara före årsskiftet. Att det har fattats ordinarie personal har påverkat verksamheten. 
Men trots detta har sektorn fortsatt låg sjukfrånvaro och högt medarbetarengagemang. 

Arbete med lokalbehovsanalys har pågått under perioden och resultatet pekar på fortsatta behov av lokaler för 
verksamheten Öppen ungdom i Älvängen, för Fritidsbanken och för kulturskolan. Elevantalet i kommunens 
skolor har ökat och det är inte längre möjligt att bedriva kulturskola inne i skolans utrymmen i samma utsträck-
ning som tidigare. 

Analys 

Arbete med att utveckla dialogen med intressenter bedöms vara viktigt för att kultur- och fritidsnämndens verk-
samheter ska vara fortsatt relevanta och ligga i fas med samhällsutvecklingen. För att möta ungdomar på ungdo-
mars egna arenor behöver verksamheterna arbeta vidare med att utveckla den digitala närvaron såväl som fysiska 
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aktiviteter. Arbetet med lovaktiviteterna bedöms ha varit framgångsrikt och vara av betydelse för den sociala situ-
ationen i kommunen under sommaren. Erfarenheten visar att skolloven både är en period med behov av trygg-
hetsskapande samtidigt som det är en möjlighet att introducera nya målgrupper för sektorns verksamheter. 

Tillgång till ändamålsenliga lokaler är fortsatt en central fråga för sektorn. Samarbetet med andra sektorer är helt 
avgörande för att hitta möjligheter till samnyttjande och effektiv lokalanvändning. 

6.5 Socialnämnden 

6.5.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter, resultat och analys 
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022 anges att denna ska följas upp genom verksamhets-
dialog där ”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar 
delaktighet, förståelse, och samverkan.” I enlighet med detta har därför uppföljning per delår 2 gjorts i form av 
dialog mellan ledningsgrupp för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. 

Det övergripande temat för samtliga tillitsdialoger avseende delår 2 var en summering av mandatperioden kom-
pletterat med exempel på best practice samt eventuella resultat från brukarundersökningar. Några områden som 
lyftes var; 

Digitalisering - Inhandling av mat digitalt, införande av e-lås, trygghetskamera för tillsyn på natten och möjlighet 
till digital signering har införts under mandatperioden. Dessutom är roboten som handlägger vissa ärenden inom 
försörjningsstöd nu i gång. Ytterligare kapacitet finns gällande roboten och arbete pågår för att nyttja denna till 
sin fulla potential. 

Kompetensförstärkning och rekrytering - En mängd utbildningssatsningar pågår inom verksamheterna så som 
specialisering för undersköterskor inom palliativ vård, demens och basal omvårdnad (inom ramen för kompe-
tensstegen inom den samlade äldreomsorgen), utbildning för språkombud, basutbildning med SoL resp. LSS-
inriktning inom verksamhetsområde funktionsstöd samt en satsning på att stärka ledarskapet inom äldreomsor-
gen. 

En app, Visible Care, för utbildning/kompetenshöjning har börjat introduceras för medarbetare inom äldre-
omsorgen. Appen är uppbyggd på korta filmer med kompletterande text och är tänkt som ett komplement till 
annan utbildning så som förflyttningsutbildning och utbildning i basal hygien. 

Att rekrytera har blivit allt svårare genom åren och det finns en oro för hur personalförsörjningen ska lösas för 
att kunna möta brukarnas behov. Denna situation är inte unik för Ale utan är en nationell utmaning som behöver 
adresseras ur en mängd olika perspektiv. 

Samverkan - löper som en röd tråd genom samtliga verksamhetsområden och borgar för (när den är väl funge-
rande) ett lyckosamt utfall av insatser och aktiviteter. Exempel är samverkan mellan biståndsenheten och verk-
ställigheten, Insteget, Mini-Maria och demensteamet. 

Boenden/brist på samt byggnationer - Med bäring på flera av de strategiska målsättningarna arbetar verksam-
hetsområdet funktionsstöd med att få till långsiktighet, stabila lösningar och ett främjande och förebyggande per-
spektiv där ett boende är grunden och en förutsättning för detta. Problematiken med den allmänna bostadsbris-
ten i samhället kvarstår och är kännbar inom samtliga verksamhetsområden. 

Samverkansavtalet med Alebyggen är nu färdigt i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige. Behovet av 
lägenheter till de målgrupper som omfattas av samverkansavtalet kommer att sammanställs årligen i ett äskande 
till Alebyggen. 

Tillitsdialoger - startade 2020 och har sedan dess utvecklats både gällande form och innehåll. Samtal om det fort-
satta arbetet med tillitsdialoger och hur dessa kan utvecklas framgent kommer föras med nämnden. 
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Periodens utfall är positivt och det påverkar också prognosen i positiv riktning. Tre av de fyra verksamhetsområ-
dena har förbättrade prognoser trots att man inom ramen för varje enhet sannolikt varit ganska försiktig i sina 
bedömningar. Ackumulerat på totalen blir beloppen ganska stora. Den stora andelen timanställda i de schema-
burna verksamheterna bidrar också till att utfallet är förbättrat då timanställda generellt är billigare än tillsvidare-
anställda. Till detta kommer att intraprenadernas prognos avseende hur stor del av sina upparbetade överskott de 
kommer nyttja också har förändrats vilket ger en positiv påverkan på sektortotalen med en knapp miljon. I maj-
prognosen beräknades öppning av avdelningen på Fridhems särskilda boende till halvårsskiftet men den blev, av 
bemanningsskäl, fördröjd till mitten av september vilket också påverkar prognosen med en dryg miljon. Helårs-
prognosen justeras från - 10 Mkr till - 4 Mkr. 

6.6 Samhällsbyggnadsnämnden 

6.6.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter  

Arbetet med Nödinge centrum utvecklingen pågår. Det finns risk att både planen för Nödinge och genomföran-
det av överföringsledningen försenas dels då det är komplexa avtal som man ska komma överens om men också 
då planen kan komma att överklagas. 

Inom ramen för de tematiska tilläggen pågår framtagandet av ett naturvårdsprogram, en klimatanpassningsplan 
samt en jordbrukskartering. Det är sannolikt att styrdokumenten kommer sannolikt att antas under 2022. 

Sektorn har initierat ett omfattande kultur- och utvecklingsarbete som fått arbetsnamnet FÖDA. Det handlar om 
kortfattat om byggstenarna; föredöme, digitalisering och attityd. Projektet av påbörjats inom sektorns chefsgrupp 
och kommer efterhand att lanseras till alla enheter. Projektets bedöms få en bred effekt inom sektorn. 

Ett av nämndens mål handlar om att sektorn ska ha ett helt digitaliserat arbetssätt innan utgången av 2023. En 
första version av en handlingsplan avseende digitalisering har antagits av sektorledningen. Handlingsplanen har 
tagits fram som ett verktyg för att besluta, planera och genomföra den digitala utvecklingen. 

Utveckling av arbetssätt inom projektledning samt resurssättning och implementering av projektverktyget Antura 
har påbörjats. För att få ett önskat genomslag denna gången bedömer sektorn att det behöver finnas en robust 
förvaltarorganisation, utbildning inom projektmodell, projektledning samt i projektverktyget. En plan för genom-
förande är under framtagande. En utmaning kan vara en begränsad budget för ovanstående aktiviteter. 

Från och med 1:e april 2022 kommer samhällsbyggnadsnämnden överta ansvar från kommunstyrelsen. Områden 
som trafikpolitik och infrastruktur, kollektivtrafik, övergripande klimat- och miljöfrågor, översiktsplan och mark- 
och bostadspolitik som kommer att flyttats över. 

Resultat 

Det ursprungliga uppdraget som avsåg framtagande av samhällsbyggnadsprocessen anses vara slutfört och avrap-
porterades i samhällsbyggnadsnämnden i april. Etapp 2 har inletts där ansvaret processutvecklingen överförs till 
ansvarig linjechef. De olika samverkansforumen inom ramen för processen börjar ta form. 

Den framtagna handlingsplan, tillhörande Energi- och klimatstrategin, bedöms efterlevas i relativt stor utsträck-
ning. Det handlar om en ökad skicklighet att kravställa upphandlingar på ett bra sätt också utifrån hållbara trans-
porter miljöperspektivet. Samhällsbyggnad verkar för att det skapas förutsättningar för sunda och klimatsmarta 
bostäder och lokaler. Dock kan kommunen kan inte ställa högre krav än vad lagstiftningen medger. Om kommu-
nen är markägare så finns helt andra incitament att reglera byggnationen. 

Det ekonomiska resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden för perioden uppgår till 8 871 tkr. Bedömningen är ett 
fortsatt positivt resultat för helåret 2022 med 9 000 tkr. Inom det prognostiserade resultatet inryms enheter med 
både överskott och underskott mot budget. 

Analys 
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Det rådande världsläget innebär risk för kostnadsökningar. Krig, materialbrist och inflation torde påverka mark-
naden och kommande byggnation negativt. Enligt aktuell prognos tror byggbranschen att en nedgång på om-
kring 12 procent under 2023 i Sverige är rimlig vad gäller bostadsbyggnation. I dagsläget är det svårt att göra 
några fördjupade analyser och förutse hur det påverkar kommunen. 

Digitalisering är ett komplext område som ställer krav på tekniska kunskaper, resurser både ekonomiska som 
personella. I dagsläget är bedömningen att sektorn behöver tillse att kunskap tillgodoses för att klara uppdraget 
samt att resursfrågan säkerställs. 

Tillitsdialogerna mellan politik och tjänstemän fortsätter att utvecklas. Diskussioner om vidareutveckling har 
förts och mynnat ut ett antal spelregler men också ett syfte och mål för tillitsdialogerna. Tillitsdialogerna kommer 
bedöms vara viktiga för sektorns utveckling och en möjlighet till förståelse för våra olika uppdrag. 

Sektorns medarbetare har ökat i antal. vilket beror på det utökade och mer komplexa uppdraget men också på 
grund av förstärkning inom vissa trånga funktioner. Tillökningen av medarbetare kommer inom kort att leda till 
trångboddhet. 

6.7 Överförmyndarnämnden 

6.7.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter 

Utifrån överförmyndarnämndens mål och kommunfullmäktiges strategiska målsättningar har fokus lagts på 
ökade möjligheter till rekrytering av ställföreträdare, verktyg för förbättrad tillsyn i vissa delar och förbättrad till-
gänglighet genom textkommunikation i klarspråk. Då verksamheten ägnar årets första hälft till att granska de års-
redovisningar och redogörelser som ställföreträdare är skyldiga att före den siste februari årligen lämna till över-
förmyndarnämnden, planeras aktiviteter att huvudsakligen genomföras under höst och vinter. 

Årets planerade aktiviteter är: 

• Inventering och kontakt med organisationer och föreningar i Ale kommun där andelen möjliga ställföre-
trädare bedöms som hög. 

• Samtliga WärnaGo-mallar ska skrivas om till klarspråk. 
• Upprättande av rutin och framtagande av verktyg för genomförande av utökad tillsyn. 

Omskrivning av mallar har pågått löpande under året, medan övriga aktiviteter, helt enligt plan, ännu ej påbör-
jats. De aktiviteter som påbörjas senare under året kommer inte slutföras under innevarande år. I kommande 
verksamhetsplan och budget ska detta tydligt framgå, för att möjliggöra korrekt bedömning av måluppfyllelse. 

Resultat 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att såväl rekrytera som att utöva tillsyn över ställföreträdare som företräder 
den som har rätt till ställföreträdare och behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sina intressen. Re-
krytering av lämpliga ställföreträdare är en av verksamhetens viktigaste men också mest krävande uppgifter. Re-
krytering till ärenden av normal karaktär går vanligtvis snabbt, men mer komplexa ärenden kan dra ut på tiden. 
Ärenden enligt föräldrabalken handläggs och beslutas inom tiden för nämndens mål; en månad för delegations-
beslut, tre månader när beslut fattas av överförmyndarnämnden. 

Utfallet för perioden visar på + 336 tkr och kommer av lägre arvodeskostnader till ställföreträdare än budgeterat. 
En genomgång visar att något färre antal ställföreträdare fått sitt arvode från kommunen jämfört med tidigare år, 
men att det ensamt inte förklarar avvikelsen mot budget. Eftersom arvodet bestäms årligen utifrån ärendets 
tyngd och omfattning, uppskattas kostnaden från föregående års utfall. I det fall avvikelsen kvarstår vid årsskiftet, 
bör en mer ingående genomgång göras för att klarlägga vilka omständigheter som påverkat utfallet för att ge så 
goda förutsättningar som möjligt att planera ekonomin och upprätta en korrekt budget. 

Ett av överförmyndarnämndens mål är att samtliga, kompletta och i tid inkomna, årsredovisningar ska vara 
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granskade senast den 1 september. Av sammanlagt 230 årsredovisningar utgör 208 årsräkningar. Per den siste 
juni återstod sex årsräkningar, och granskningen var slutförd innan den siste juli. Att granskningen inte drar ut på 
tiden är viktigt för att kunna begränsa den ekonomiska skada huvudmannen riskerar att lida om en ställföreträ-
dare, genom försummelse eller medvetet, brister i sitt uppdrag. 

Analys 

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet. En förhållandevis liten budget utan 
marginaler innebär att varje förändring ger tydligt utslag i utfallet. Möjlighet till intäkter, utöver schablonersätt-
ning från Migrationsverket i samband med mottagande av ensamkommande barn, saknas. 

Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare utgör den största utgiften för verksamheten. Hur dessa ut-
vecklas beror på ärendenas omfattning och komplexitet eftersom det påverkar arvodets storlek, tillsammans med 
huvudmannens ekonomiska förutsättningar, vilka avgör om denne själv ska betala arvodet eller om kommunen 
ska bära kostnaden. Överförmyndarnämnden har få utgiftsposter. Dess omfattning möjliggör en mycket god 
överblick och verksamheten bevakar utvecklingen i syfte att kunna lyfta ändrade förutsättningar och behov i god 
tid för att säkerställa att tillräckliga resurser ges och därmed möjlighet att även fortsättningsvis bedriva en rättssä-
ker och kvalitativ verksamhet inom budget. 

Överförmyndarnämnden ser vikten av löpande dialog om verksamhetens behov av resurser, och med andra in-
stanser inom kommunen om överförmyndarnämndens uppdrag som tillsynsmyndighet och om ställföreträdares 
uppdrag som sådant. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 161 Dnr KS.2022.584

Omorganisering av kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kultur- och

fritidsnämnden avskaffas från och med 2022-12-01.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

kommunstyrelsen ansvarar för att upprätthålla bestämmelserna i reglemente för

kultur- och fritidsnämnden från och med 2022-12-01.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt

kommunstyrelsen att utreda och föreslå hur kultur- och fritidsnämndens ansvar

kan fördelas på en eller flera andra nämnder. Kommunstyrelsens uppdrag att

utreda innefattar att presentera de ekonomiska konsekvenserna av föreslagen

lösning samt att utreda och föreslå nödvändiga revideringar av berörda

styrdokument.

Sammanfattning

För att minska antalet nämnder i Ale kommun föreslås att kultur- och

fritidsnämnden avskaffas. Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämndens

uppgifter och ansvar enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden överförs

på kommunstyrelsen. Detta sker under en övergångsperiod från och med

december 2022.

Under övergångsperioden inrättas ett utskott till kommunstyrelsen som

kommer att bereda och besluta i kultur- och fritidärenden. Beslut om inrättande

av utskott fattas av kommunstyrelsen. Utskottet verkar under den tid som

kommunstyrelsen arbetar fram förslag på nya styrdokument där den avskaffade

kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter överförs på nya nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente tillåter kommunstyrelsen att inrätta utskott för

den mandattid kommunstyrelsen bestämmer med 3 ledamöter och 2 ersättare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag till förslaget.

Sven Engdahl (V) tillstyrker Dennis Ljunggrens (S) yrkande.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen

beslutar detsamma.

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån

för eget förslag. Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunchef

För kännedom

Samtliga nämnder



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.584
Datum: 2022-10-25
Kommunalråd Mikael Berglund

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

Kommunstyrelsen

Omorganisering av kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden
avskaffas från och med 1 december 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för
att upprätthålla bestämmelserna i reglemente för kultur- och fritidsnämnden från och med
1 december 2022

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och
föreslå hur kultur- och fritidsnämndens ansvar kan fördelas på en eller flera andra nämnder.
Kommunstyrelsens uppdrag att utreda innefattar att presentera de ekonomiska
konsekvenserna av föreslagen lösning samt att utreda och föreslå nödvändiga revideringar av
berörda styrdokument

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende

Sammanfattning

För att minska antalet nämnder i Ale kommun föreslås att kultur- och fritidsnämnden

avskaffas. Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämndens uppgifter och ansvar enligt

reglemente för kultur- och fritidsnämnden överförs på kommunstyrelsen. Detta sker under en

övergångsperiod från och med december 2023. Under övergångsperioden inrättas ett utskott

till kommunstyrelsen som kommer att bereda och besluta i kultur- och fritidärenden. Beslut

om inrättande av utskott fattas av kommunstyrelsen. Utskottet verkar under den tid som

kommunstyrelsen arbetar fram förslag på nya styrdokument där den avskaffade kultur- och

fritidsnämndens ansvar och uppgifter överförs på nya nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente § 12 tillåter kommunstyrelsen att inrätta utskott för den

mandattid kommunstyrelsen bestämmer med 3 ledamöter och 2 ersättare.

Mikael Berglund (M)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunchef

För kännedom

Samtliga nämnder

Ärendet

Ale-samverkan vill minska den politiska organisationens storlek i kommunen. Minskningen
ska genomföras genom att avskaffa kultur- och fritidsnämnden och genom att minska antalet
ledamöter i övriga nämnder. Beslut om avskaffande av kultur- och fritidsnämnden verkställs
från och med 1 december 2022. Då överförs ansvaret för kultur- och fritidsnämndens
arbetsuppgifter till kommunstyrelsen som för detta ändamål inrättar ett utskott för kultur- och
fritidsfrågor. Beslut om inrättande av sådant utskott fattas av kommunstyrelsen. Detta utskott
bereder och beslutar i de ärenden som kultur- och fritidsnämnden tidigare haft ansvar för.
Utskottet kommer att verka under en övergångsperiod fram till att en permanent lösning på
hur kultur- och fritidsnämndens ansvar ska fördelas på andra nämnder kan presenteras.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda och föreslå hur kultur- och fritidsnämndens ansvar kan
fördelas på en eller flera andra nämnder. Sektor kommunstyrelses uppdrag att utreda sådan
lösning innefattar även att presentera de ekonomiska konsekvenserna av föreslagen lösning
samt att utreda och föreslå nödvändiga revideringar av berörda styrdokument.

Ekonomisk bedömning

Att minska antalet nämnder är en del av arbetet med att ta fram en minskad politisk
organisation i kommunen. Bedömningen är att denna förändring leder till minskade kostnader
för kommunen. Uppdraget till kommunstyrelsen att utreda och ta fram förslag på hur kultur-
och fritidsnämndens tidigare uppgifter ska fördelas på andra nämnder kommer att ta
personella resurser i anspråk men kommer kräver inte att medel avsätts för detta.

Invånarperspektiv

En stärkt kommunal ekonomi är till gagn för alla invånare i kommunen. Att fördela kultur-

och fritidsnämndens arbetsuppgifter på andra nämnder möjliggör att säkra en ekonomisk

besparing utan att kompromissa med den demokratiska styrningen på området. Att under en

övergångsperiod inrätta ett utskott till kommunstyrelsen möjliggör att tidigarelägga den

ekonomiska besparingen och ändå bibehålla god demokratisk styrning inom kultur- och

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Beslutet kommer att innebära att följande reglementen revideras:

Reglemente för kommunstyrelsen

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Beslutets genomförande

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta ett utskott som bereder och beslutar kultur- och
fritidsfrågor. Således sköter utskottet det ansvar som fullmäktige ålagt kommunstyrelsen.

Kommunchef ansvarar för att utreda hur kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter ska
fördelas på andra nämnder, för att utreda de ekonomiska konsekvenserna av föreslagen
lösning samt att föreslå därav nödvändiga revideringar av berörda styrdokument.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-10-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 150 Dnr KS.2022.560

Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för

gruppledare i vissa fall

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra avsnitt

3.3.1 i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun till

följande lydelse:

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i
kommunfullmäktige under partiets beteckning, har rätt till arvode under
fullmäktiges mandatperiod under förutsättning att partiet har anmält namnet på
gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första sammanträde. Sker
anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det
fullmäktigesammanträde partiet anmäler en annan gruppledare eller anmäler att
partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4
angiven del av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har rätt till sammanträdesarvode, per timma (femtimmarsregeln gäller
ej) och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten och
gruppledarmöten samt annars i de fall när de kallas av kommunstyrelsens
ordförande eller förste vice ordförande.

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar att förändringen som görs ska utvärderas innan
sommaruppehållet 2023.

Sammanfattning

Gruppledarna fyller en viktig roll i den samverkan som sker mellan

kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium och den

kommunala förvaltningen. Vidare ingår det i gruppledarnas uppdrag att delta i

möten med ordförande- och gruppledargruppen.

Tidigare har gruppledarna endast haft ett fast arvode där det inte varit möjligt

att få ytterligare arvode. Undertecknad föreslår nu att gruppledarna ska kunna

arvoderas och få ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten

och gruppledarmöten samt annars i de fall när de kallas av kommunstyrelsens

ordförande eller förste vice ordförande.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-10-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-04

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun

Yrkande

Jessika Loftbring (C) gör följande ändringsyrkande för tredje stycket i avsnitt

3.1.1 i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun i

förvaltningens förslag:

"Gruppledare har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
ordförandemöten och gruppledarmöten samt annars i de fall när de kallas av

kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande."

Mikael Berglund (M) gör följande tilläggsyrkande:

"Kommunstyrelsen beslutar att förändringen som görs ska utvärderas innan

sommaruppehållet 2023."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på Jessika Loftbrings (C) ändringsyrkande och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kanslichef

Löneenheten

Kommunsekreterare

För kännedom

Gruppledarna
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Kommunstyrelsen

Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för

gruppledare i vissa fall

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra avsnitt 3.3.1 i

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun till följande lydelse:

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige
under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första
sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet
anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid
varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har rätt till sammanträdesarvode, per timma (femtimmarsregeln gäller ej) och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten och gruppledarmöten samt annars i de
fall när de kallas av kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande.

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Gruppledarna fyller en viktig roll i den samverkan som sker mellan kommunfullmäktiges

presidium, kommunstyrelsens presidium och den kommunala förvaltningen. Vidare ingår det i

gruppledarnas uppdrag att delta i möten med ordförande- och gruppledargruppen.

Tidigare har gruppledarna endast haft ett fast arvode där det inte varit möjligt att få ytterligare

arvode. Undertecknad föreslår nu att gruppledarna ska kunna arvoderas och få ersättning för

förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten och gruppledarmöten samt annars i de fall när de

kallas av kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Mikael Berglund (M)

Kommunalråd

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-04

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kanslichef
Löneenheten
Kommunsekreterare

För kännedom

Gruppledarna

Ärendet

I arvodesbestämmelserna avsnitt 3.3.1 regleras hur gruppledarna i dagsläget arvoderas.

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i
kommunfullmäktige under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges
mandatperiod under förutsättning att partiet har anmält namnet på gruppledaren till
fullmäktige på nya fullmäktiges första sammanträde. Sker anmälan senare så utgår
arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till fullmäktige. Gruppledarens rätt till
gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet anmäler en annan
gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven
del av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som
gruppledare. 

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.
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För att hantera det uppdrag som gruppledarna har föreslås att bestämmelserna revideras enligt
nedan:

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i
kommunfullmäktige under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges
mandatperiod under förutsättning att partiet har anmält namnet på gruppledaren till
fullmäktige på nya fullmäktiges första sammanträde. Sker anmälan senare så utgår
arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till fullmäktige. Gruppledarens rätt till
gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet anmäler en annan
gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven
del av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som
gruppledare. 

Gruppledare har rätt till sammanträdesarvode, per timma (femtimmarsregeln gäller ej)
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten och gruppledarmöten samt
annars i de fall när de kallas av kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande.

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

Det tillkommande arvodet hanteras inom ramen för kostnaderna för de förtroendevalda.

Genom en minskad storlek på nämnderna frigörs resurser som finansierar arvodet för

gruppledarna.



 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda m fl i Ale kommun 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109 
Diarienummer KS.2017.410 

Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228 

Diarienummer KS.2018.338 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska avseende politiskt sakkunniga samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i servicenämnden tillämpas från och med den 1 december 2018, se fullmäktiges protokoll. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207 

Diarienummer KS.2019.159 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2022-06-20, § 112 

Diarienummer KS.2020.229 
Ändringarna träder i kraft den 1 november 2022 för kommunstyrelsen samt den 1 december för övriga nämnder. För AB Alebyggen 

träder bestämmelserna i kraft efter beslut på årsstämma 2023.  

 

  



 

 

 

 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i 
Ale kommun 
 

1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Uppdrag som omfattas 

Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun inklusive styrelsen i AB 

Alebyggen samt de som innehar ett uppdrag upptaget i bilaga 4. 

1.2 Definitioner 

I dessa arvodesbestämmelser avses med 

arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag 

ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag 

förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga 

nämnd kommunens styrelser och nämnder 

SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder 

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag 

Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 

pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för 

barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun. 

Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid 

tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode. 

Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar  för kostnader 

förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).  

2.1 Förlorad arbetsinkomst m m 

2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent har inte rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. 

2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till 

ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den 

årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga 

förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3. 

  



 

 

 

 

2.1.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 

sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i 

följande fall. 

1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur 

många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som 

SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI. 

2. Förtroendevalda som är arbetslösa har rätt till ersättning för förlorad arbetslösersättning 

som kan styrkas.  

3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så 

skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den 

förtroendevalde är föräldraledig ifrån. 

I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad 

till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda 

har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av 

arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid 

varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman. 

2.2 Förlorad pensionsförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 

rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för 

förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som 

4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen för förlorad pensionsförmån utges som en schablon till förtroendevald upp till 67 års 

ålder. 

Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning 

med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den 

verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades 

sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras 

inom viss tid. 

Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka 

att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom 

viss tid. 

  



 

 

 

 

2.3 Förlorad semesterförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 

rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka 

ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad 

semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade 

förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade 

semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare 

för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp 

utgår ersättning med det beloppet. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.4 Rese- och traktamentsersättning 

2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun 

Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har 

rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte 

annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som grupp-

ledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ord-

förande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kom-

munala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats) 

och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km. 

Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med 

ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med 

schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den 

ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så 

stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den 

ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten. 

2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun 

Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har 

rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för 

kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som 

har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, 

ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, 

vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för 

funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från Ale kommun. 

Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från antingen den 

förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad. 



 

 

 

 

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med 

20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa. 

2.4.3 Resekostnader i övriga fall 

Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall 

än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den 

förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde 

eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det 

enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, 

föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 

för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala 

pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten 

Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom 

kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad 

rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.5 Ersättning för barntillsyn 

2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för 

barntillsyn. 

2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 

procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode. 

Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till 

ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga 

förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3. 

2.5.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 

sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de 

fullgör dessa uppdrag, i vilket ingår ett gruppmöte per nämnd eller motsvarande. Ersättning för 

styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har fyllt 12 år och ingår i den 

förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i ordinarie tillsyn av barnet. 

Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar 

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna 



 

 

 

 

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den 

förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt 

till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag 

före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet 

är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet 

med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den 

förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.  

3 Arvoden 

3.1  Årsarvoden 

3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 

av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 

av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till 

ytterligare arvode från kommunen. 

För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad 

sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode 

(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen. 

Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och 

tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller 

för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade 

sysselsättningsgraden ändras. 

Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att 

årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd. 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till 

sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls 

ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån. 



 

 

 

 

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande 

sammanträde med egen nämnd. 

Bilaga 5 innehåller en förteckning över vilka uppgifter som ingår i ett fast arvode.  

Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 ingår i ett uppdrag för en årsarvoderad förtroendevald, inte 

ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående uppdraget kan förväntas påverka 

sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska kommunstyrelsen bestämma det 

årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till 

det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa 

bestämmelser. 

Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan 

av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger 

den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första 

hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har 

något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska 

kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av 

arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag 

med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer. 

Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller 

årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer 

kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare. 

3.2 Sammanträdesarvoden 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje 

påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid 

varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.  

 

Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än 

sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 

 

Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand 

godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode. 

Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.  

 

Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter 
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  
 
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.  
 
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till 
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om 
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med 



 

 

 

 

ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon 
varit närvarande på anslutande gruppmöte. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid. 

3.3 Övriga arvoden 

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige 

under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning 

att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första 

sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till 

fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet 

anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid 

varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som gruppledare. 

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige. 

3.3.2. Särskilda uppdrag 

Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från 

kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven 

del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot. 

För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet 

för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande. 

1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens 

beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning, 

sammanträde och justering av protokoll.  

2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och 
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  

3. Inställelsetid ersätts inte. 
4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock 

inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 

5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 

 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

4 Pension 

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

5 Gemensamma bestämmelser 



 

 

 

 

5.1 Tak för arvode och ersättningar 

Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden 

och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande 

månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas 

rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4. 

5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt 

yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det 

ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode 

för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, 

ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale 

enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4. 

Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet 

till sekreteraren anmäla om han eller hon  

1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket 

sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller 

2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2 

om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick, 

Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter 

yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Metod för ansökan om ersättningar, på 

papper eller digitalt, anges av kommunstyrelsens kansli. Yrkande om ersättning för förlorad 

arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för 

utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det. 

Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa  

1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa. 

2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den 

ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller 

3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten. 

 

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den 

arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat.  

Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att 

sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa 

arvodesbestämmelser fullgörs. 

Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och 

ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning 

senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i 

annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.  

5.3 Uppgiftsskyldighet 



 

 

 

 

5.3.1 Arbetsinkomsts storlek 

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till 

personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst. 

1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare. 

2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på 

modellen SGI. 

3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet. 

Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av 

inkomst. 

5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn 

För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton, 

om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas 

yrkandet om ersättning. 

För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg 

med kvitton som ska bifogas ett yrkande. 

5.3.3 Övriga uppgifter 

Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den 

förtroendevalda har rätt till ersättning. 

Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften. 

Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas. 

 
5.4 Preskriptionsregler 

Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt 

punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och 

traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska 

lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet, 

förlusten respektive kostnaden hänför sig.  

Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt 

punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit. 

Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning 

förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft 

beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas. 

6 Tolkning av arvodesbestämmelser 

Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser. 



 

 

 

 

7 Övergångsbestämmelser m m 

Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör 
att gälla. 

Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar 

inarbetade före ikraftträdandet. 

För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas 

retroaktivt från och med den 1 januari 2015. 

För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya 

bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda 

arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den 

31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket. 



 

 

 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande 40 procent eller mer 
 

Förtroendeuppdrag Syssel-
sättnings-
grad i 
procent 
av heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per 
månad 

Kommunstyrelsens ordförande 100 0,90 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 100 0,80 

Utbildningsnämndens ordförande 50 0,40 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 40 0,30 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande 

65 0,55 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
1:e vice ordförande 

52,5 0,47 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 50 0,40 

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande 

40 0,30 

_____ 
 



 

 

 

 

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

 
Förtroendeuppdrag Syssel-

sättnings-
grad i 
procent av 
heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per månad 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 30 0,180 

Individ- och familjeutskottets 2:e vice 
ordförande 

12,5 0,090 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens ordförande 

30 0,180 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens 1:e vice ordförande 

20 0,130 

Valnämndens ordförande1 4 0,030 

Valnämndens 1:e vice ordförande1 2,5 0,019 

Överförmyndarnämndens ordförande 4 0,030 

Överförmyndarnämndens 1:e vice 
ordförande 

2,5 0,019 

Revisionens ordförande 8 0,060 

Revisionens vice ordförande 7 0,050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter (ej ordförande, 1:e, samt 2:e 
vice ordförande) 

25 0,150 

Kommunfullmäktiges, kultur- och 
fritidsnämndens samt service-
nämndens 2:e vice ordförande 

3,5 0,026 

Utbildningsnämndens, omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens samt 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

7 0,050 

Kommunfullmäktiges ordförande 33 0,198 

Kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

22 0,143 

Demokratiberedningens ordförande 3 0,018 

Demokratiberedningens vice 
ordförande 

2 0,013 

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



 

 

 

 

 

AB Alebyggens styrelseordförande 25 0,15 

AB Alebyggens vice styrelseordförande 25 0,15 

_____ 
 



 

 

 

 

   Bilaga 3 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med 
sammanträdesarvoden 

 
Förtroendeuppdrag Del av månadsarvodet för en 

riksdagsledamot per timme 

Revisorer (ej ordförande och vice 
ordförande) 

0,0050 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder samt 
övriga förtroendevalda som inte 
arvoderas på annat sätt 

0,0025 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,052 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för-och 
efterarbete 

0,045 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,036 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,018 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

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



 

 

 

 

 

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

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

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

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 

 



 

 

 

 

Bilaga 5 
 
Följande ingår i uppdraget som årsarvoderad  

För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ ingår nedanstående i 
uppdraget och därmed i det fasta arvodet. 

• Organets sammanträden 

• Organets utskottssammanträden 

• Justering av protokoll 

• Presidiemöten 

• Ordförandeberedning inför möten 

• Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete 

• Möten med revisionen avseende organets verksamhet 

• Förrättningar (enligt kallelse) inom organets verksamhetsområde 

• Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde 

• Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning, om deltagandet sker på eget initiativ 

• Delegationsbeslut (till exempel ordförandebeslut) 

• Föredragningar på kommunfullmäktiges möten 

• Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

• Ordförandemöten 

• Uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i näringslivsrådet, 
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för hälsa och trygghet 

• Medverkan i näringslivsrådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för hälsa 
och trygghet, ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet på grund av tillfällig eller längre 
adjungering 

• Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i 

• Plansamrådsmöten 

• Representation 

 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 162 Dnr KS-SOU.2022.311

Organisering av digitalisering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela

1 700 tkr från servicenämnden till kommunstyrelsen för 2023.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till

kommunstyrelsen att, i enlighet med gällande reglemente, verkställa den

organisationsförändring som möjliggör för kommunstyrelsen att bedriva det

kommungemensamma digitaliseringsarbetet.

Sammanfattning

År 2019 samt 2021 genomförde kommunen DiMiOS, en digital arv- och

mognadsmätning samt en extern genomlysning av kommunens

digitaliseringsstruktur samt infrastruktur och förvaltning av IT. Den analys som

genomförts pekar på att det digitala arvet kan komma att försvåra de tekniska

vägval Ale kommun står inför, att kommunen behöver prioritera

kompetensutvecklingen för digitalisering samt att effekthemtagningen av

kommunens digitalisering behöver stärkas.

Förslaget till kommunfullmäktige innebär att kommunstyrelsen ansvarar för

kommunens digitalisering, dess utveckling, dess samordning, såväl som dess

prioritering. Den förtydligande ansvarsfördelningen mellan servicenämnden

och kommunstyrelsen medför en ekonomisk justering mellan nämnderna

motsvarande två årsarbetare (1 700 tkr). Att centralisera kommunens

digitaliseringsarbete syftar till en mer samlad organisation i enlighet med det

uppdrag som kommunstyrelsen har. En samordning av tjänster och service i

organisationen är ett sätt att nyttja resurserna effektivt och att skapa

förutsättningar för en tydligare riktning när det gäller de tekniska vägval

kommunen kan komma att behöva göra.

Ett samlat digitaliseringsarbete ska leda till att:

· Digital utveckling och förvaltning bedrivs resurseffektivt i respektive

sektor

· Digitala tjänster, utvecklingsinitiativ och strategisk digitalisering hanteras

samordnat och kommunövergripande för att uppnå en effektiv och

ändamålsenlig utveckling

· Effekthemtagning underlättas utifrån samordningsuppdraget
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-03

DiMiOS-resultat 2021, Ale kommun

Riskbedömning och handlingsplan, 2022-09-21

Riskbedömning inför ändring i verksamheten (IT-avdelningen), 2022-09-21

Riskbedömning inför ändring i verksamheten (avdelningen Strategi och

uppföljning), 2022-06-27

MBL-förhandlingsprotokoll, 2022-10-03

IT-tjänstekatalog - Ale kommun

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

För kännedom

Förvaltningsledningen

Digitaliseringsstrateg

IT-chef
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Kommunstyrelsen

Organisering av digitalisering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela 1 700 tkr från

servicenämnden till kommunstyrelsen för 2023.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med gällande

reglemente, kommunstyrelsen uppdras att verkställa den organisationsförändring som

möjliggör för kommunstyrelsen att bedriva det kommungemensamma digitaliseringsarbetet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Sammanfattning

År 2019 samt 2021 genomförde kommunen DiMiOS, en digital arv- och mognadsmätning
samt en extern genomlysning av kommunens digitaliseringsstruktur samt infrastruktur och
förvaltning av IT. Den analys som genomförts pekar på att det digitala arvet kan komma att
försvåra de tekniska vägval Ale kommun står inför, att kommunen behöver prioritera
kompetensutvecklingen för digitalisering samt att effekthemtagningen av kommunens
digitalisering behöver stärkas.

Förslaget förvaltningen går fram med innebär att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens
digitalisering, dess utveckling, dess samordning, såväl som dess prioritering. Den
förtydligande ansvarsfördelningen mellan servicenämnden och kommunstyrelsen medför en
ekonomisk justering mellan nämnderna motsvarande två årsarbetare (1 700 tkr). Att
centralisera kommunens digitaliseringsarbete syftar till en mer samlad organisation i enlighet
med det uppdrag som kommunstyrelsen har. En samordning av tjänster och service i
organisationen är ett sätt att nyttja resurserna effektivt och att skapa förutsättningar för en
tydligare riktning när det gäller de tekniska vägval kommunen kan komma att behöva göra.

Ett samlat digitaliseringsarbete ska leda till att:

· Digital utveckling och förvaltning bedrivs resurseffektivt i respektive sektor

· Digitala tjänster, utvecklingsinitiativ och strategisk digitalisering hanteras samordnat
och kommunövergripande för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig utveckling

· Effekthemtagning underlättas utifrån samordningsuppdraget
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Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef



3(7)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-03

DiMiOS-resultat 2021, Ale kommun

Riskbedömning och handlingsplan, 2022-09-21

Riskbedömning inför ändring i verksamheten (IT-avdelningen), 2022-09-21

Riskbedömning inför ändring i verksamheten (avdelningen Strategi och uppföljning),

2022-06-27

MBL-förhandlingsprotokoll, 2022-10-03

IT-tjänstekatalog - Ale kommun

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Avdelningschef Strategi och uppföljning

För kännedom

Förvaltningsledningen
Digitaliseringsstrateg
IT-chef

Ärendet

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en organisationsförändring mellan
servicenämnden och kommunstyrelsen 2020, flyttades ansvaret för IT från kommunstyrelsen
till servicenämnden. Ansvaret för övergripande digitalisering stannade kvar på
kommunstyrelsen. Under 2021 arbetade tjänstepersonorganisationerna för de båda nämnderna
med att identifiera gränsdragningsbehov, gemensamma uppdrag och utmaningar för att kunna
föreslå ytterligare justeringar mellan nämndernas ansvarsområden.

År 2019 samt 2021 genomförde kommunen Dimios, en digital arv- och mognadsmätning. I
båda mätningarna kan vi se att Ale kommun ligger något lägre än snittet i Sverige. Den analys
som i undersökningen genomförts pekar på att det digitala arvet kan komma att försvåra de
tekniska vägval Ale kommun står inför. Ale kommun har således en digitaliseringsresa
framför sig och Dimios analys rekommenderar åtgärder för kommunen såsom fokus på
kompetens inom digitalisering samt att prioritera innovation och initiativ som skapar värde
för kommunens invånare. Under våren 2022 genomfördes även en extern genomlysning av
kommunens arbete med informationssäkerhet, styrning och uppföljning av kommunens
digitalisering samt kommunens infrastruktur. Genomlysningen visar att det råder tillitsbrist i
organisationen, mest tydligt är detta i förhållandet mellan IT-enheten som organiseras vid
sektor service samt övriga delar av verksamheterna från olika nämnder. Analysen från Dimios
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visar på samma signaler. Att ha låg tillit i en organisation ökar de så kallade
transaktionskostnaderna. Det blir helt enkelt dyrare eftersom saker och ting försvåras av
bristande möjligheter till samarbete och överskridande nätverksarbete.

Ale kommun har en IT-enhet som har omhändertagit såväl utveckling, förvaltning, drift,
service som support, vilket är en organisation som liknar de flesta i Sveriges kommuner
historiskt. Dagens kommuner går mer och mer över mot att separera IT från digitalisering
som kan definieras som en del av verksamhetsutveckling. Linjen mellan det som är
digitalisering, som ryms inom reglementesansvaret för kommunstyrelsen och det som är
förvaltning av kommunens IT-struktur, har inte varit enkel att rita upp då hela portföljen
historiskt har hanterats inom ramen för samma organisation. Utifrån IT-tjänstekatalog
beskrivs digitaliseringsarbetet som genomförts av IT-enheten på följande vis:

"För att möjliggöra vidmakthållande och vidareutveckling av teknisk plattform och de
beställningsbara tjänsterna samt nyutveckling av nya funktioner och tjänster stöttar IT
verksamheten med strateger. Dessa verkar inom hela ITs spektra och finansieras via de
beställningsbara tjänsterna. Strategerna arbetar nära verksamheterna för att stötta deras
verksamhetsutveckling med tekniska lösningar som ger digitaliseringsnytta för att skapa
direkt effekt i verksamheten." (Text tagen ur IT tjänstekatalog)

Att centralisera kommunens digitaliseringsarbete och funktioner syftar till en mer samlad
organisation i enlighet med det uppdrag som kommunstyrelsen har enligt reglementet. En
central samordning innebär en ökad tydlighet i ansvaret för digitaliseringsutvecklingen. En
samordning av tjänster och service i organisationen är ett sätt att nyttja resurserna effektivt
och att skapa förutsättningar för en tydligare riktning när det gäller de tekniska vägval
kommunen kan komma att behöva göra. Huvudomfånget för kommunstyrelsen föreslås:

· Projektledning (förstudier framför allt)

· Portföljstyrning (i första hand instyrning digitalisering)

· All nyutveckling digitalisering

· Samordna och följa upp arbetet med nyttorealisering och effekthemtagning

· Processkartläggning inför automatisering

· Styrande dokument, inklusive handböcker

· Delta vid kravställning vid upphandling

· Omvärldsbevakning

· Representation i digitaliseringsforum nätverk och grupperingar

· Öppen data
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· FVM Framtidens vårdinformationsmiljö

Ett samlat digitaliseringsarbete ska leda till att:

· Digital utveckling och förvaltning bedrivs resurseffektivt i respektive sektor

· Digitala tjänster, utvecklingsinitiativ och strategisk digitalisering hanteras samordnat
och kommunövergripande för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig utveckling

· Effekthemtagning underlättas utifrån samordningsuppdraget

Förslaget förvaltningen går fram med innebär att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens
digitalisering, dess utveckling, dess samordning, såväl som dess prioritering. Den förtydligade
ansvarsfördelningen mellan servicenämnden och kommunstyrelsen medför en ekonomisk
justering mellan nämnderna motsvarande två årsarbetare och innebär en förändring i
arbetssätt och organisering av digitalisering.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen bedömer att två årsarbetare, motsvarande 1 700 tkr flyttas mellan
servicenämnden och kommunstyrelsen i enlighet med den reglementesförändring som
genomförts tidigare och där digitalisering helt skiljs från servicenämndens ansvar av att
förvalta, drifta, supporta och omhänderta befintliga IT-system.

En organisationsförändring kan innebära en lägre produktivitet under den tid det tar för
organisationen att ställa om, lära känna varandra i en ny tillhörighet och utveckla nya
arbetssätt och rutiner. Den eventuella produktivitetsminskningen är svår att bedöma
ekonomiskt men är en risk vid varje omorganisation. Det kan också komma att innebära
rekryteringsbehov med kompetenser som inte finns i organisationen idag och som kan
innebära ökade kostnader. Den bedömningen är svår att genomföra idag då inga sådana roller
har identifierats eller planerats för. Men, utifrån hur andra kommuner agerar, bedömer
förvaltningen att det behöver rekryteras in eller utbildas internt inom områden som
robotisering, identitet- och åtkomsthantering, maskininlärning, öppen data och datadriven
utveckling.

En utvecklad kompetens inom dessa områden bedöms på sikt leda till att kommunen kan
omhänderta välfärdsuppdraget med en lägre bemanning än vad som hade behövs om
kommunen varit mer analogt beroende.

För de flesta verksamhetsområden är digitalisering och digital transformation en av de största
möjliggörarna till att klara välfärdsuppdraget i framtiden, inte minst ur det ekonomiska
perspektivet där den demografiska utvecklingen för Sveriges del kommer att innebära en
väsentligt mer utmanad kommunal ekonomi då färre personer ska göra mer åt fler 
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Invånarperspektiv

Kommunens DiMiOS resultat, den digitala mognaden, ligger något lägre än snittet i Sverige
2019 såväl som i mätningen 2021. Ale kommun har en digitaliseringsresa framför sig och
DiMiOS har lyft åtgärder så som fokus på kompetens inom digitalisering, att prioritera
innovation och initiativ som skapar värde för kommuners invånare. En välfungerande digital
förvaltning som utifrån nytta och relevans för kommunens intressenter kan utveckla och
omhänderta behov ses som positivt ur ett invånarperspektiv. Att också hantera det digitala
utanförskapet för att säkerställa alla invånares rätt till en god välfärd är också en
utgångspunkt. En gemensam organisering av digitalisering skapar ökade förutsättningar för
detta då den överblick över kommunens digitaliseringsinitiativ som idag saknas, ges
förutsättningar.

Hållbarhetsperspektivet

Bedöms ej tillföra ärendet ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

I enlighet med kommunstyrelsens och servicenämndens reglemente samt i enlighet med
Sveriges digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D).

Remissyttrande

En riktad remissrunda med sektor service har genomförts samt en dialog med

förvaltningsledningen.

Behandlad enligt MBL

Informerad enligt MBL 2022-06-20.

Förhandlad enligt MBL 2022-10-03. Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Organisationsförändringen förbereds hösten 2022 för att träda i kraft Q1 2023.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer sammantaget att den föreslagna organisationsförändringen avseende
organisering av digitalisering är den naturliga konsekvensen av det förändrade
reglementsansvaret som kommunfullmäktige beslutade om 2020.

Genom omvärldsbevakning kan vi se hur andra kommuner som ses som framgångsrika har
valt att organisera sig. Det som är framträdande är att digitalisering har en central plats i det
framåtsyftande arbetet såväl strategiskt som visionärt. Delar av digitalisering har aktualiserats
ytterligare av omvärldsfaktorer så som höjd beredskap, ökade krav på informationssäkerhet
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och fokus på cybersäkerhet. Men även kommunernas gemensamma demografiska utmaning
gör att automatisering och AI kommer att utgöra en viktig del i att bibehålla välfärden.
Digitalisering är verksamhetsutveckling med stöd av teknik och utifrån det perspektivet är
tekniken ett stöd och ett medel för att uppnå ett värde, en förändring och en förflyttning. För
att kunna genomföra den sortens taktiska förändring bedömer förvaltningen att en samordning
behövs och att kommunstyrelsen utifrån reglementet har det uppdraget.

Det digitala arvet som kommunen har är ett resultat av att vi är en kommun av vår tid. Det
som var modernt för några år sedan har hunnit att utvecklas ytterligare. Här dominerar
leverantörerna och kommunens digitaliseringsarbete kommer att handla om att använda det vi
har, avveckla det som inte tillför något värde, samt att i nya upphandlingar företrädesvis ha
öppna API som är ett standardiserat sätt att överföra information (data). Tillgång till data och
kompetens att tillämpa informationen, det är ett digitaliseringsarbete som berör hela
kommunen och som till stor del faller inom ramen för digital verksamhetsutveckling.  

Kommunens digitala mognad är ett utvecklingsområde, där samordnade insatser behöver
koordineras och där genomförandet av aktiviteter ska ske i alla verksamheter. 

Flera kommuner går mot portföljstyrning, ett begrepp som innebär att alla
digitaliseringsinitiativ samordnas och följs upp på ett systematiskt sätt för att uppnå
effektivitet och ekonomiska fördelar. Kommunstyrelsen har idag två portföljer, en
kommungemensam digitaliseringsportfölj där gemensamma digitaliseringsprojekt följs upp,
samt en portfölj med kommunstyrelsens digitaliseringsprojekt. Det är ett sätt att systematisera
det som pågår inom det ansvar som kommunstyrelsen har inom området digitalisering.
Portföljstyrning bedömer förvaltningen är ett viktigt verktyg för kommunen med syfte att nå
de skalfördelar som behövs och för att säkerställa den nytta som eftersträvas.

Förslaget på ökad samordning kan innebära en större möjlighet till samlad kompetens inom
digitaliseringsområdet. Medarbetarnas kompetens är en av de viktigaste framgångsfaktorerna
i att utveckla organisation till gagn för dess intressenter.
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Underenheters resultat per underkategori
Enhet Efficiency Innovation Balance Organization Users Technology Digital mognad
Socialtjänsten 4.0 3.7 3.1 3.9 3.7 3.6 0.5

Samhällsbyggnad 2.8 3.0 2.5 3.6 3.1 0.3

KS 2.8 2.7 2.2 3.6 2.9 2.7 0.4

Utbildning 2.9 3.3 2.9 3.3 3.2 2.9 0.4

Service 4.7 4.3 3.7 4.8 4.6 4.8 0.7

Kultur och fritid

DiMiOS presentation, Ale kommun, matilda.jansson@ale.se 2/3/2022



Svagheter

1. Balance 2.7 0.0

3. Innovation 3.3 0.0

5. Technology 3.3 0.0

Styrkor

1. Organiza
tion

3.8 0.0

3. Users 3.4 0.0

5. Innovatio
n

3.3 0.0

DiMiOS presentation, Ale kommun, matilda.jansson@ale.se 2/3/2022



Andel "Vet ej" Effektivitet 20.6 % Andel "Vet ej" Organisation 38.0 %

Andel "Vet ej" Innovation 18.0 % Andel "Vet ej" Användare 21.0 %

Andel "Vet ej" Balansering 17.2 % Andel "Vet ej" Teknik 46.5 %

Svarsfrekvens e-postrespondenter 67% Antal svar från e-postrespondenter 50

Totalt antal svar 50 Antal anonyma svar -

DiMiOS presentation, Ale kommun, matilda.jansson@ale.se 2/3/2022



Organisationen sitter fast i såväl tungt begränsande arv och brister i förmåga vilket hämmar digitala satsningar och riskerar att leda till förlöpta kostnader. 

RISKER
- Förlupna kostnader
- Bristande handlingskraft

REKOMMENDATIONER
- Rekrytera och utbilda personal för ökad digital kompetens
- Prioritera modernisering och kompetensutveckling
- Minimera intern innovation

DiMiOS presentation, Ale kommun, matilda.jansson@ale.se 2/3/2022
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Riskbedömning inför ändring i verksamheten

Inledning
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa
eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömning görs innan förändringen genomförs.

De ändringar som avses är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra
organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Vid en personalneddragning skall konsekvensanalysen i huvudsak omfatta hur denna med hänsyn till risken
för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bland annat arbetsmängd och arbetsuppgifternas
innehåll.

Observera även att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara motiverat att
planera åtgärder som syftar till att lindra oro och förebygga ohälsa under pågående förändringsprocess.

Riskbedömningen ska göras i samråd med skyddsombud.

För mer information läs även Arbetsmiljöverkets medtodstöd Riskbedömning inför ändringar i verksamheten,
som finns under fliken Dokument överst på sidan i HR-handboken; Arbetsmiljö, Systematiskt
arbetsmiljöarbete, Undersökning och riskbedömning.
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Konsekvensbeskrivning av arbetsmiljöpåverkan i samband med ändringar i
verksamheten

A. Beskriv den planerade ändringen

2. Ändringen består av (flera alternativ kan anges)

Enhet/Avdelning
Utveckling/SoU

Datum
2022-06-27

Ansvarig chef
Daniela Ölmunger

Skyddsombud
Finns inget på avdelningen

1. Ändringen kommer att genomföras vid följande enhet/verksamhet (om förändringen
avser del eller delar av verksamheten anges vilken/vilka):

Om beslut fattas av ks/kf ska två medarbetare anställas/flyttas och utvecklingsenheten
kommer att utökas med två medarbetare.

☒Organisationsförändring ☐Ändrade arbetsuppgifter

☐Verksamhetsförändring ☐Nybyggnation/lokalbyten

☐Personalneddragning ☐Ändringar i befintliga lokaler

☐Förändrade arbetstider ☐Förändrad arbetsutrustning

☐Utökat arbetsinnehåll ☐Annan förändring:

☒Nya arbetslag/gruppsammansättningar

3. Beskriv den planerade ändringen:

Se TU, förändringen är ett två tjänster flyttas från IT till Ks, om det är befintliga roller eller inte
finns ingen information om i dagsläget. Det kan röra sig om att personer flyttar eller
nyrekrytering.

De risker vi kan se är lokalerna, vi sitter många i samma lokaler. Risken finns också att det
fortfarande blir otydligt i organisationen, vilka arbetar med de här frågorna och vilka gör det
inte. Det finns mycket arbete att göra i den frågan som en organisationsförändring inte rakt av
bara löser. Det kan finnas risker för konflikter om de som flyttas inte vill flytta med. Det svåra
kommer bli att skapa en grupp, fördela arbetsuppgifter, både internt men också mellan
organisationsdelarna. Och om det ska flyttas över personer ser risken för arbetsmiljön ut på
ett sätt och om det är externrekrytering ser den ut på ett annat sätt för då rekryteras man in
till en verksamhet.
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Omman sätter in två skrivbord till, kanske man kan få till att man kan flytta vår förvaring
stället? Om man kan få ha skåpen någon annanstans?

Kan finnas en svårighet i att organisera internt, många specialister under samma chef. Många
sällan-frågor, svårt att bara samordna, många kluster av frågor. Kanske kan man då ha en
samordnare för digitalisering?

4. Följande arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna:

Utvecklingsenheten
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B. Gör en riskbedömning

Därefter ska konsekvenserna riskbedömas: Hur stor är sannolikheten att den identifierade konsekvensen
kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall? Vilka blir konsekvenserna för den enskilde, hur allvarlig kan
skadan bli? Gör en samlad bedömning av sannolikhet och konsekvenser. Finns risk för ohälsa eller olycksfall
ska en bedömning göras om risken är allvarlig eller inte. Bedömningen ”Risk” eller ”Allvarlig risk” kräver
åtgärder som dokumenteras i en handlingsplan.

”Ingen risk” innebär att man i samband med bedömningen inte kan se någon risk för ohälsa eller skada.
Denna bedömning kan ändå efterföljas av handlingsplan för t ex uppföljning eller utvärdering av gjord
förändring.

”Risk” innebär att det finns en sannolikhet för att ohälsa eller olycksfall ska inträffa och att denna händelse
får negativa följder för individen. Innebär att medarbetaren riskerar arbetsskada eller sjukdom.

”Allvarlig risk” innebär att det finns stor sannolikhet för att något ska hända och att man bedömer att detta
kan leda till en icke obetydlig personskada, fysiskt eller psykiskt. I de fall sannolikheten för att ohälsa eller
olycksfall ska inträffa bedöms vara liten, samtidigt som det bedöms kunna leda till en icke obetydlig
personskada, bör det också betraktas som en ”allvarlig risk”. Detta innebär i praktiken en sjukdom eller
skada som leder till dödsfall eller livslång funktionsnedsättning. Framkommer det i riskbedömningen att det
kan bli en allvarlig risk kan inte förändringen genomföras.

I bedömningsarbetet är det bra att arbeta i en grupp som består av chef, skyddsombud och de anställda som
är berörda av förändringen. Skyddsombudet skall alltid ges möjlighet att vara delaktig. Riskbedömningen kan
behöva göras både på grupp- och individnivå.

Kryssa för de riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring och bedöm om dessa kan
leda till risker för ohälsa eller olycksfall. (Vid behov komplettera listan).

Riskbedömningen dokumenteras i Riskbedömning och handlingsplan som du hittar under fliken Dokument
överst på sidan i HR-handboken, Arbetsmiljö, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Undersökning och
riskbedömning.

☐Stor arbetsmängd ☒Dåligt anpassade arbetslokaler

☐Tidspress ☐Ensidigt upprepat arbete

☐Svåra/komplicerade arbetsuppgifter ☐Ändrad arbetsutrustning

☐Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande ☐Buller/vibrationer

☐Otydlig organisation ☐Blöta skräpiga golv

☐Brister i samarbetet ☐Hård vind

☐Ensamarbete ☐Passerande trafik

☐Våld och hot ☐Övertalig personal

☐Otydliga arbetsuppgifter ☐

☐Arbete från höjd ☐

☐Hantering av farliga ämnen ☐
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C. Åtgärda

Åtgärda de risker som kommit fram. De åtgärder som inte vidtas omedelbart skrivs in i Riskbedömning och
handlingsplan som du hittar under fliken Dokument överst på sidan i HR-handboken; Arbetsmiljö,
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Undersökning och riskbedömning.

I handlingsplanen anger du:

 Vilka åtgärder som ska genomföras

 När åtgärderna ska vara genomförda

 Vem som ska se till att åtgärderna genomförs

 När åtgärderna ska följas upp för att se att de haft avsed effekt.

Om en utökning sker så får en inventering av lkalerna med husansvarig genomföras och om möjligt flytt av

skåp för att frigöra fler arbetsplatser. Å andra sidan så ska en person sluta som inte ersättningsrekryteras,

hen går under september och en visstidsanställning som slutar i december gör att det 2023 inte krävs fler

arbetsplatser
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Riskbedömning inför ändring i verksamheten

Inledning
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa
eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömning görs innan förändringen genomförs.

De ändringar som avses är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra
organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Vid en personalneddragning skall konsekvensanalysen i huvudsak omfatta hur denna med hänsyn till risken
för ohälsa påverkar kvarvarande personal i fråga om bland annat arbetsmängd och arbetsuppgifternas
innehåll.

Observera även att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Därför kan det vara motiverat att
planera åtgärder som syftar till att lindra oro och förebygga ohälsa under pågående förändringsprocess.

Riskbedömningen ska göras i samråd med skyddsombud.

För mer information läs även Arbetsmiljöverkets medtodstöd Riskbedömning inför ändringar i verksamheten,
som finns under fliken Dokument överst på sidan i HR-handboken; Arbetsmiljö, Systematiskt
arbetsmiljöarbete, Undersökning och riskbedömning.
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Konsekvensbeskrivning av arbetsmiljöpåverkan i samband med ändringar i
verksamheten

A. Beskriv den planerade ändringen

2. Ändringen består av (flera alternativ kan anges)

Enhet/Avdelning
IT-avdelningen / IT-enheten

Datum
2022-09-21

Ansvarig chef
Christina Larsson

Skyddsombud
William Holm

1. Ändringen kommer att genomföras vid följande enhet/verksamhet (om förändringen
avser del eller delar av verksamheten anges vilken/vilka):

Sektor Kommunstyrelsen och Sektor Service, Verksamhet Fastighet och IT

☒Organisationsförändring ☒Ändrade arbetsuppgifter

☒Verksamhetsförändring ☐Nybyggnation/lokalbyten

☒Personalneddragning ☐Ändringar i befintliga lokaler

☐Förändrade arbetstider ☐Förändrad arbetsutrustning

☒Utökat arbetsinnehåll ☐Annan förändring:

☐Nya arbetslag/gruppsammansättningar

3. Beskriv den planerade ändringen:

Enligt TU föreslås flytt av medel motsvarande 2,5 årsarbetare från it-enheten till KS, avdelning
Strategi och uppföljning. Arbetsuppgifter som avses framgår i TU och har beskrivits mer
detaljerat i dokumentet ”Breda penseldrag” framtaget av Strategi och
uppföljningsavdelningen. Enligt samlade bedömning som gjorts av VC Fastighet och IT, EC IT
och medarbetargrupp omfattas enbart arbetsuppgifter motsvarande ca 15% av en
heltidstjänst. Resterande arbetsuppgifter som beskrivs utförs inte alls idag enligt IT-enhetens
analys.

4. Följande arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna:

Flertalet medarbetare på IT-avdelningen samt IT-Chef.
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Gör en riskbedömning

Därefter ska konsekvenserna riskbedömas: Hur stor är sannolikheten att den identifierade konsekvensen
kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall? Vilka blir konsekvenserna för den enskilde, hur allvarlig kan
skadan bli? Gör en samlad bedömning av sannolikhet och konsekvenser. Finns risk för ohälsa eller olycksfall
ska en bedömning göras om risken är allvarlig eller inte. Bedömningen ”Risk” eller ”Allvarlig risk” kräver
åtgärder som dokumenteras i en handlingsplan.

”Ingen risk” innebär att man i samband med bedömningen inte kan se någon risk för ohälsa eller skada.
Denna bedömning kan ändå efterföljas av handlingsplan för t ex uppföljning eller utvärdering av gjord
förändring.

”Risk” innebär att det finns en sannolikhet för att ohälsa eller olycksfall ska inträffa och att denna händelse
får negativa följder för individen. Innebär att medarbetaren riskerar arbetsskada eller sjukdom.

”Allvarlig risk” innebär att det finns stor sannolikhet för att något ska hända och att man bedömer att detta
kan leda till en icke obetydlig personskada, fysiskt eller psykiskt. I de fall sannolikheten för att ohälsa eller
olycksfall ska inträffa bedöms vara liten, samtidigt som det bedöms kunna leda till en icke obetydlig
personskada, bör det också betraktas som en ”allvarlig risk”. Detta innebär i praktiken en sjukdom eller
skada som leder till dödsfall eller livslång funktionsnedsättning. Framkommer det i riskbedömningen att det
kan bli en allvarlig risk kan inte förändringen genomföras.

I bedömningsarbetet är det bra att arbeta i en grupp som består av chef, skyddsombud och de anställda som
är berörda av förändringen. Skyddsombudet skall alltid ges möjlighet att vara delaktig. Riskbedömningen kan
behöva göras både på grupp- och individnivå.

Kryssa för de riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring och bedöm om dessa kan
leda till risker för ohälsa eller olycksfall. (Vid behov komplettera listan).

Riskbedömningen dokumenteras i Riskbedömning och handlingsplan som du hittar under fliken Dokument
överst på sidan i HR-handboken, Arbetsmiljö, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Undersökning och
riskbedömning.

☒Stor arbetsmängd ☐Dåligt anpassade arbetslokaler

☒Tidspress ☐Ensidigt upprepat arbete

☐Svåra/komplicerade arbetsuppgifter ☐Ändrad arbetsutrustning

☒Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande ☐Buller/vibrationer

☒Otydlig organisation ☐Blöta skräpiga golv

☒Brister i samarbetet ☐Hård vind

☐Ensamarbete ☐Passerande trafik

☐Våld och hot ☒Övertalig personal

☒Otydliga arbetsuppgifter ☐

☐Arbete från höjd ☐

☐Hantering av farliga ämnen ☐
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B. Åtgärda

Åtgärda de risker som kommit fram. De åtgärder som inte vidtas omedelbart skrivs in i Riskbedömning och
handlingsplan som du hittar under fliken Dokument överst på sidan i HR-handboken; Arbetsmiljö,
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Undersökning och riskbedömning.

I handlingsplanen anger du:

 Vilka åtgärder som ska genomföras

 När åtgärderna ska vara genomförda

 Vem som ska se till att åtgärderna genomförs

 När åtgärderna ska följas upp för att se att de haft avsed effekt.



Riskbedömning och handlingsplan

Al
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ko
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kommu
n – HR-
avdelni
ngen –
2020-
07-01

1

Riskbedömningen omfattar följande platser

IT - flytt digitalisering 2022

Datum

2022-09-21

Riskbedömningen genomförd av

IT

Resultat av riskbedömning Handlingsplan
Riskkällor och risker Allvarlig risk Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning/kontroll

Otydlig organisation
Underlaget som tagits fram upplevs inte tillräckligt tydligt.
Det finns en stor skillnad i vad som står i TU och vad IT-
enhetens analys visar.

x

Ytterligare utredning
inför genomförande?

Skall Sektor Service
äska mer medel för att
täcka behovet?

Brister i samarbetet
Om det inte finns en samsyn i hur vi idag och imorgon
jobbar med digitaliseringsfrågan kommer det med stor
sannolikhet resultera i problem i samarbetet mellan IT och
SoU.

x

Otydliga arbetsuppgifter
Vi menar att ansvarsfördelningen mellan sektorer, IT och
SoU inte är tillräckligt tydlig när det gäller digitalisering.
Detta kan leda till att verksamhetens förväntningar på IT inte
kan infrias.

x

Stor arbetsmängd/Tidspress
Förslaget innebär att färre personer skall utföra i princip
samma mängd arbetsuppgifter. Detta kommer med stor
sannolikhet leda till ohälsa bland personalen.

x

Ökad ambitionsnivå
kräver utökade resurser.
KS borde därför äska
utökade medel för detta.
Om del av tjänst skall
flyttas från IT behöver
mängden flyttade
arbetsuppgifter matcha
detta.

Övertalig personal
Om budget motsvarande 2,5 tjänst flyttas utan att personal

x
Om arbetsuppgifterna
utförs idag finns
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erbjuds att flytta med finns risk för övertalighet. rimligtvis kompetensen
inom IT. Den eller dessa
personer borde därför
erbjudas överflytt.

Signatur
Ort och datum Namnteckning Chef Namnförtydligande Chef

Ort och datum Namnteckning Skyddsombud Namnförtydligande Skyddsombud
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1 Inledning 

Ale kommuns IT-finansieringsmodell bygger på en tjänstekatalog som tydliggör vad 

som erbjuds, hur vi hanterar sådant som efterfrågas, vad verksamheten betalar för samt 

vad som är centralt finansierat. 

I detta dokument presenteras innehållet i Ale kommuns katalog för IT-tjänster. 

1.1 Dokumentstruktur 

Detta dokument består av flera delar 

• IT-tjänstekatalog – huvuddokument 

o Bilaga Teknisk Plattform 

▪ Prisbilaga Teknisk plattform 

o Bilaga Beställningsbara tjänster 

▪ Prisbilaga Beställningsbara tjänster  

▪ Prisbilaga Beställningsbara tjänster Pedagogiska 

o Bilaga revideringsrutiner 

o Bilaga kalkyl med förklaringar 

1.2 Ale kommuns IT-finansieringsmodell 

Finansieringsmodellen för IT-tjänster i Ale kommun kan beskrivas med nedanstående bild.  
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De tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller är markerade med grönt. Tjänster som 

levereras av en extern aktör är markerade med gult.  

Finansiering av IT-tjänster sker från tre håll 

• Via lokalhyra 

• Centralt finansierat 

• Via respektive sektor 

 

Tjänsterna är indelade i följande kategorier 

 

2 Fastighetsnät och lokalrelaterade förbindelser 

Den del av kommunikation som utgör passiv utrustning finansieras av Sektor Service 

Fastighetsavdelning genom lokalhyran. Nedan följer en beskrivning vad som ingår i 

lokalhyran samt vad som gäller vid ny- och ombyggnation. 

Detta möjliggör åtkomst till Teknisk plattform. 

2.1  Kommunikation 

2.1.1 Passiv utrustning 

Fiberanslutning (gäller även övriga WAN-anslutningar) och passivt fastighetsnät ingår under 

fastighetsavdelningens ansvar, och utgör en grundläggande tjänst som ska tillhandahållas med 

lokalen – på samma sätt som el, vatten och värme.  

Med fastighetsnät avses all passiv utrustning, d.v.s. all utrustning som behövs fram till 

nätuttaget i väggen.  

Aktiv utrustning beskrivs i bilaga Teknisk Plattform 

System för brand, larm och passage kräver nätanslutning. Beställning och samordning av 

uppsättning och anslutning av dessa system till nätet ingår i fastighetsavdelningens ansvar. 

Kostnaderna för detta skall tas med vid projekteringen av nya byggnader eller vid 

ombyggnation av befintlig lokal. Kostnaderna fördelas sedan via lokalhyran.  

2.1.2 Ny- och ombyggnad 

Kostnader för dragning av fiber och uppsättning av fastighetsnät skall tas med vid 

projektering av ny- och ombyggnation. Kostnaderna fördelas sedan via lokalhyran.  

Detta gäller även när fiberanslutningen hyrs av en extern leverantör.  

Fastighetsavdelningen ansvarar för samordning och beställning av de it-tjänster och den 

utrustning som krävs vid ny- och ombyggnation, såväl passiv som aktiv utrustning. 

2.2 AV-utrustning 

AV-utrustning så som projektorer, informationsskärmar och videokonferensutrustning beställs 

av verksamheten enligt beställningsbara tjänster, bilaga Beställningsbara Tjänster 
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3 Teknisk plattform  

I Ale kommuns tekniska plattform ingår alla tjänster som är grundläggande för en användare 

(anställda, förtroendevalda, elever osv). Ale kommuns tekniska plattform är centralt 

finansierad. Här finns t ex serverplattorm och användarkonton. 

Se vidare bilaga Teknisk Plattform. 

4 Beställningsbara tjänster 

De beställningsbara tjänsterna består till stor del av IT-arbetsplats. Tjänsterna utgörs av det 

som verksamheterna i kommunen efterfrågar. Kostnaderna för tjänsterna består av flera delar 

beroende på vilken tjänst det är och finansierar förutom tex hårdvara och licenser del av IT-

avdelningens verksamhet däribland användarsupporten. 

Förutom de beställningsbara tjänster som specificeras i tjänstekatalogen är det möjligt att 

beställa tjänster och hårdvara för specifika behov genom kontakt med IT-avdelningen. 

Principen är att priserna för beställningsbara tjänster skall gälla årsvis, priserna kan dock i 

undantagsfall påverkas under innevarande år i de fall kostnaderna markant avviker från 

leverantör, t.ex. programvara. 

De beställningsbara tjänsterna inbegriper även utveckling, support och stöd till 

verksamheterna. 

Se vidare i bilaga Beställningsbara tjänster 

Varje tjänst genererar en kostnad som beskrivs i 

Prisbilaga Beställningsbara tjänster  

 

5 Utveckling och rådgivning 

För att möjliggöra vidmakthållande och vidareutveckling av teknisk plattform och de 

beställningsbara tjänsterna samt nyutveckling av nya funktioner och tjänster stöttar IT 

verksamheten med strateger. Dessa verkar inom hela ITs spektra och finansieras via de 

beställningsbara tjänsterna. 

Strategerna arbetar nära verksamheterna för att stötta deras verksamhetsutveckling med 

tekniska lösningar som ger digitaliseringsnytta för att skapa direkt effekt i verksamheten. 

IT stöttar även Ale kommuns invånare och företag med bredbandssamordnarkompetens som 

verkar för att nå kommunens bredbandsmål. 

IT samordnar kommunens förvaltningsmodell för IT. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 163 Dnr KS-EKO.2022.555

Inlösen del av ansvarsförbindelse pensionsskuld

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en

partiell inlösen av pensionsskuld på ca 100 mkr inklusive löneskatt enligt offert

från KPA.

Sammanfattning

Ale kommuns pensionsskuld, delen som avser ansvarsförbindelsen, uppgår

2022-08-31 till 447,8 mkr, vilket avser pensioner intjänade före 1998, denna

redovisas inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse.

Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när

en person med intjänad pensionsrätt går i pension.

Ale kommun prognostiserar vid delårsbokslutet per augusti 2022 ett överskott

på 215 mkr, vilket är 131 mkr bättre än budget.

En partiell inlösen av pensionsskulden på 100 mkr inklusive särskild löneskatt,

ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden enligt redovisat

diagram, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna framåt. De minskade

kostnader kan användas som budgetförstärkningar inom verksamheterna. När

inlösen gjordes 2021 på 50 mkr så gick det inte att styra så

kostnadsminskningarna hamnade främst i närtid utan då löste kommunen in ett

par årskullar vars utbetalningar kommer att ske under ett långt antal år. Från

2023 minskar kostnaderna med cirka 1,0 mkr, för den del av pensionsskulden

som vi löste in föregående år.

I årets förslag som kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige går det

att genomföra inlösen så att den blir "framtung", dvs man kan lösa in den del

av ansvarsförbindelsen för de tidigare medarbetare som redan gått i pension

eller kommer göra det i närtid. Det innebär att kostnadsminskningarna redan

syns 2023 och beräknas uppgå till ca 3 mkr per år dvs ca 8 mkr årligen i 7-8 år

för att sedan avta vid inlösen av 100 mkr inkl löneskatt. Det innebär att

kommunen mycket tidigare får en positiv effekt på resultaträkningen än om

kommunen gjort som föregående år. Denna modell som nu ligger för till beslut

fanns inte som möjlighet att genomföra 2021 utan är ny för i år. Denna inlösen

blir ett tilläggsavtal till redan existerande försäkringsavtal som Ale kommun

har med KPA sedan flera år tillbaka.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-06

Illustration inlösen - Ale kommun prognos för inlösen 40 mkr alt 80 exkl

löneskatt

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef

Redovisningschef

HR-chef

Lönechef



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-EKO.2022.555
Datum: 2022-10-06
Ekonomichef Ken Gunnesson

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

Kommunstyrelsen

Inlösen del av ansvarsförbindelse pensionsskuld

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en partiell inlösen av

pensionsskuld på ca 100 mkr inklusive löneskatt enligt offert från KPA.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ale kommuns pensionsskuld, delen som avser ansvarsförbindelsen, uppgår 2022-08-31 till

447,8 mkr, vilket avser pensioner intjänade före 1998, denna redovisas inte i balansräkningen

utan som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt ska

tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i pension.

Ale kommun prognostiserar vid delårsbokslutet per augusti 2022 ett överskott på 215 mkr,

vilket är 131 mkr bättre än budget.

En partiell inlösen av pensionsskulden på 50 mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga

minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden enligt redovisat diagram, vilket stärker de

ekonomiska förutsättningarna framåt. De minskade kostnader kan användas som

budgetförstärkningar inom verksamheterna. När inlösen gjordes 2021 på 50 mkr så gick det

inte att styra så kostnadsminskningarna hamnade främst i närtid utan då löste kommunen in

ett par årskullar vars utbetalningar kommer att ske under ett långt antal år. Från 2023 så

minskar kostnaderna med cirka 1,0 mkr, för den del av pensionsskulden som vi löste in

föregående år. I årest förslag så går det att göra inlösen så att den blir "framtung" dvs man kan

lösa in den del av ansvarsförbindelsen för de tidigare medarbetare som redan gått i pension

eller kommer göra det i närtid. Det innebär att kostnadsminskningarna redan syns 2023 och

beräknas uppgå till ca 4 mkr per år i 7-8 år för att sedan avta om man löser in 50 mkr inkl

löneskatt. Löser kommunen in 100 mkr inkl löneskatt minskar kostnaderna med ytterligare ca

3 mkr per år dvs ca 8 mkr årligen i 7-8 år för att sedan avta. Det innebär att kommunen

mycket tidigare får en positiv effekt på resultaträkningen än om kommunen gjort som

föregående år. Denna modell som nu ligger för till beslut fanns inte som möjlighet att

genomföra 2021 utan är ny för i år. Denna inlösen blir ett tilläggsavtal till redan existerande

försäkringsavtal som Ale kommun har med KPA sedan flera år tillbaka.
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Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-06

Illustration inlösen - Ale kommun prognos för inlösen 40 mkr alt 80 exkl löneskatt

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef
Redovisningschef
HR-chef
Lönechef

Ärendet

Ale kommuns pensionsskuld, delen som avser ansvarsförbindelsen, uppgår 2022-08-31 till

447,8 mkr, vilket avser pensioner intjänade före 1998, denna redovisas inte i balansräkningen

utan som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt ska

tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i pension.

Ale kommun prognostiserar vid delårsbokslutet per augusti 2022 ett överskott på 215 mkr,

vilket är 131 mkr bättre än budget.

En partiell inlösen av pensionsskulden på 50 mkr alt 100 mkr inklusive särskild löneskatt, ger

årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden

En möjlighet för att använda överskottet som identifierats av förvaltningen är att genomföra

en partiell inlösen av pensionsskulden hos KPA, som är kommunens pensionsförvaltare. Att

lösa in delar av pensionsskulden medför att kommunens skulder till sina pensionstagare

minskar, och en inlösen av pensionsskulden kan i allt väsentligt jämställas med en avbetalning

av en skuld. Förvaltningen har därför begärt in en offert på detta från KPA, för

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till.

En partiell inlösen av pensionsskulden medför att kommunen minskar sitt risktagande,

eftersom värdet av pensionsåtagandet baseras på en beräknad livslängd och en kalkylränta

(ripsränta), En förändring av dessa värden kan ytterligare öka kommunens åtaganden.

Ekonomisk bedömning

En partiell inlösen av pensionsskulden medför att kommunen minskar sitt risktagande,

eftersom värdet av pensionsåtagandet baseras på en beräknad livslängd och en kalkylränta

(RIPS-ränta). En förändring av dessa värden kan ytterligare öka kommunens åtaganden.
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En partiell inlösen av pensionsskulden på 50 mkr alternativt 100 mkr inklusive särskild

löneskatt, ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden enligt redovisade

diagram nedan, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna framåt. De minskade

kostnader kan användas som budgetförstärkningar inom verksamheterna. Från 2023 så

minskar kostnaderna med cirka 5 mkr om inlösen blir 50 mkr och ca 8 mkr per år om inlösen

uppgår till ca 100 mkr.

Bild 1 inlösen 50 mkr inkl löneskatt

Bild 2 inlösen 100 mkr inkl löneskatt.
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Som information kan nämnas att Ale kommun har ett styrdokument kring

självfinansieringsgraden av investeringar. Det anger att "Självfinansieringsgraden av

investeringar ska i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod uppgå till minst 70 %.". Det

innebär alltså att ett högt resultat ett enskilt år gör att det målet blir lättare att nå de närmaste

åren framåt. Om kommunen väljer att göra en partiell inlösen av pensionsskuld så blir det lite

svårare för kommunen att uppnå detta finansiella mål då resultet för 2022 kommer att bli

lägre än om inlösen inte sker. Kommunen står dessutom inför stora planerade investeringar

framåt.

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

Efter beslut så kommer tilläggsavtal att tecknas med KPA utifrån det avtal som redan finns

och utbetalning kommer ske innan årsskiftet för att kommuen ska kunna tillgodoräkna sig

kostnadsminskningen redan 2023.

Förvaltningens bedömning

Det resultat som är prognostiserat för 2022 får bedömas vara bättre än vad som behövs för att

uppnå de finansiella målen. Resultatet är dessutom klart mer än budgeterat. Förvaltningens

bedömning är därför att en partiell inlösen av pensionsskulden får anses vara ekonomiskt

lönsam för kommunen på lång sikt.





Illustration inlösen- Ale 
kommun
Illustration på ca 40 mkr premie inlösen IPR exkl Löneskatt 
Inlösen per 2023-01-01
Förmån är i 2023 nivå
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Prognos minskade utbetalningar pga inlösen IPR 
(inlösen 80 mnkr exkl. löneskatt)
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Prognos minskade utbetalningar av IPR pga kommande partiell inlösen 
(inlösen 80 mnkr exkl. löneskatt)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 164 Dnr KS-EKO.2022.474

Uppdaterad finanspolicy

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterad

finanspolicy.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga

tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som

behandlas i denna policy upphävs.

Sammanfattning

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för

kommunen och de kommunala bolagen inom de finansiella områdena. Den

nuvarande faställdes i slutet av 2012 varför uppdatering är angelägen även om

merparten fortsatt är gällande och adekvat för en effektiv finanshantering.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som

fullmäktige ska fastställa enligt 11 kap 3 § kommunallagen, inklusive 3 a §

som avser pensionsmedel.

För att minska antalet styrdokument och underlätta läsning har också två

dokument sammanfogats till ett där finanspolicyns tillämpningsföreskrifter har

arbetats in i den nya finanspolicyn. De delar som kvarstår i finanspolicyns

tillämpningsföreskrifter kommer att övergå och finnas i riktlinjer för

betalningsströmmar och kravhantering och som kommunstyrelsen under

sammanträdet beslutet i beslut KS § 174.

Finanspolicyn gäller tills vidare och ska vid behov omprövas av

kommunfullmäktige. I kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs

resultat-, finansierings- och balansbudgets, olika kompletterande riktlinjer,

beloppsgränser, anslagspreciseringar mm. Den finansiella verksamheten ska

anpassas efter de beslut som fattats i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-06

Finanspolicy för Ale kommunkoncern

Gjorda justeringar och förändringar i finanspolicy Ale kommun

Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter 2017 och tills vidare



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunrevisionen
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Kommunstyrelsen

Uppdaterad finanspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterad finanspolicy

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga tidigare antagna

föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som behandlas i denna policy

upphävs.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och
de kommunala bolagen inom de finansiella områdena. Den nuvarande faställdes i slutet av
2012 varför uppdatering är angelägen även om merparten fortsatt är gällande och adekvat för
en effektiv finanshantering.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige ska
fastställa enligt 11 kap 3 § kommunallagen, inklusive 3 a § som avser pensionsmedel.

För att minska antalet styrdokument och underlätta läsning har också två dokument
sammanfogats till ett där finanspolicyns tillämpningsföreskrifter har arbetats in i den nya
finanspolicyn. De delar som kvarstår i finanspolicyns tillämpningsföreskrifter kommer att
övergå och finnas i riktlinjer för betalningsströmmar och kravhantering och som kommer upp
till kommunstyrelsen för beslut i eget ärende.

Finanspolicyn gäller tills vidare och ska vid behov omprövas av kommunfullmäktige. I
kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansierings- och balansbudgets,
olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser, anslagspreciseringar mm. Den finansiella
verksamheten ska anpassas efter de beslut som fattats i kommunfullmäktige.

Maria Reinholdsson Ken Gunnessonn

Kommunchef Ekonomichef



2(3)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-06

Finanspolicy för Ale kommunkoncern

Gjorda justeringar och förändringar i finanspolicy Ale kommun

Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter 2017 och tills vidare

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunrevisionen

Ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap 3 § ska kommunfullmäktige faställa regler för kommunens

medelsförvaltning. Nuvarande finanspolicy faställdes 2012 och är i behov av att uppdateras.

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.
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Förvaltningens bedömning

Nuvarande finanspolicy tillsammans med finanspolicyns tillämpningsföreskrifter har inte

blivit uppdaterade på flera år även om innehållet till allra största del fortfarande är relevant

och aktuellt. I samband med översynen av nu gällande dokument har finanspolicyn och

tillämpningsföreskrifterna arbetats ihop till ett dokument för att underlätta läsning samt få allt

samlat i ett dokument. En annan förändring är att betalningsstrrömmar och kravhantering som

tidigare funnits i tillämpningsföreskrifterna nu är utbrutna i eget dokument kallat "Riktlinjer

för betalningsströmmar och kravhantering" och som kommer upp i eget ärende till

kommunstyrelsen för beslut.

Förutom ett antal redaktionella förändringar tillsammans med ihopslagning av de två tidigare

separata dokumenten till ett är förtydliganden kring reglerna avseende borgen det som främst

skiljer tidigare finanspolicy mot den som nu är framlagd för antagande. Det har tidigare

funnits oklarheter kring vad som gällt kring borgen framförallt när det gäller borgen till

organisationer utanför kommunkoncernen. Dessa är nu förtydligade i finanspolicyn.
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1. Inledning och syfte 
Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och 

de kommunala bolagen inom följande finansiella områden: 
 

➢ beslutanderätt, organisation  

➢ koncernsamordning av finansverksamheten 

➢ likviditetsplanering 

➢ placering 

➢ utlåning  

➢ upplåning och leasing 

➢ försäkringsinstrument 

➢ borgen och garantier 

➢ styrning och rapportering 
 

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige ska 

fastställa enligt 11 kap 3 § Kommunallagen, inklusive 3 a § vilken avser pensionsmedel. 

 

I enlighet med kommunfullmäktiges delegation ska kommunstyrelsen fastställa en särskild 

delegeringsordning som utvisar vilka personer som inom det finansiella området har rätt att 

ingå och påteckna avtal mm för kommunens räkning. 

 

Denna finanspolicy gäller tills vidare och ska vid behov omprövas av kommunfullmäktige. I 

kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansierings- och balansbudgets, 

olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser, anslagspreciseringar mm. Den finansiella 

verksamheten ska anpassas efter de beslut som fattats i kommunfullmäktige. 

 

Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt 

kommunkoncernens upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen 

placeras så att god avkastning erhålls. 

 

Kommunkoncernens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa 

koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

 

Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag 

och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. 

 

Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i 

kommunen och dess företag blir effektiv. 

 

Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå 

bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 
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2. Organisation av finansförvaltningen 

2.1 Kommunen och de kommunala bolagen 

För att hantera koncernens ekonomi effektivt ska kommunen på det sätt och inom de ramar 

som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de enheter som ingår i 

kommunkoncernen. 

 

Samordningen mellan kommunen och de kommunala bolagen regleras förutom i denna 

policy, i kommunallagen, i de närmare riktlinjerna för respektive företag och i ägardirektiv till 

bolagen. För bolagen hänvisas i övrigt till Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser. 

 

I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda bolag där kommunen har ett rättsligt 

bestämmande inflytande. Bolagen förtecknas i bilaga 1. 

2.2 Fördelning av ansvar och befogenheter 
 

För den kommunala koncernen ska följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla för den 

finansiella verksamheten. 
 

Kommunfullmäktige 

• årsbudget för kommunen 

• kommunstyrelsens reglemente 

• investeringsfinansiering för kommunen i samband med fastställandet av budget 

• ramar för kommunens upplåning 

• kommunal borgen 

• kommunkoncernens finanspolicy 

• ägardirektiv för de egna företagen 

• ramar för upplåning i utländsk valuta 

• långfristig utlåning 
 

Kommunstyrelsen/Bolagsstyrelsen 

• organisation och rutiner för finansverksamheten 

• tillämpningsföreskrifter som ingår i policyn 

• fördelning mellan kort och långfristig finansiering 

• fördelning mellan lån med rörlig kontra fast ränta 

• upplåning i utländsk valuta 

 

Ekonomichef 

• ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella 

verksamheten på de sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen beslutar 

• genom kontinuerlig och aktiv medelshantering minska kapitalbindningen och 

åstadkomma lägre finansieringskostnader och därmed bidra till ett förbättrat 

finansnetto i koncernen 
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• ansvara för att finanspolicyn är uppdaterad 

• ansvara för att finanspolicyn följs 

• operativt utföra de lånebeslut som finns 

• placering av kommunens likviditet 

• lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella utvecklingen och 

ställningen, om fattade finansiella beslut grundade på delegation samt i övrigt hos 

styrelsen initiera frågor inom det finansiella området. 

 

Ekonomiavdelningen 

• löpande korta krediter 

• förmedlade korta krediter och inlåning från kommunens företag 

• den koncerntotala likviditetsplaneringen och uppföljningen 

• administrationen av löpande finansierings- och placeringsavslut 

• bokföringen och penningtransaktionerna 

• betalningssystemet samt administration 

• samordning av koncernens betalningsströmmar genom koncernkonto 

• underlag för budgetering av låneverksamheten liksom årsredovisningsunderlag för 

lån, borgen och andra ansvarsförbindelser. 

 

Den kommunala Förvaltningen  

Följer i sin verksamhet reglerna i den finansiella policyn, reglementen och 

delegationsbeslut. 

 

De kommunala bolagen 

I kommunkoncernens bolag ska upprättas en bolagsspecifik finanspolicy som ska 

baseras på den kommun/koncerngemensamma policyn och på gällande ägardirektiv 

och avtal. Policyn ska antas av respektive bolagsstyrelse. Respektive styrelse har ett 

självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet och risker enligt 

Aktiebolagslagen (ABL). 
 

Ekonomichefen är ansvarig för verksamheten vid kommunens finansfunktion och leder 

arbetet efter de riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar. 

Detta innebär också att samtliga finansfrågor som behandlas av kommunens politiska organ 

ska vara beredda av ekonomichefen. 

Alla beslutsbefogenheter på finansområdet, som tilldelas inom ekonomiavdelningen, ska vara 

dokumenterade. Om ekonomichef är frånvarande ska alltid en ersättare utses. 

2.3 Koncernkonto 

För att effektivisera penning hanteringen ska samtliga saldon och likvidströmmar i 

kommunkoncernens olika enheter vara samordnade i räntebärande koncernkonto. 

2.4 Extern förvaltning av kommunens och ingående bolags medel 

I de fall extern förvaltning förekommer, ska skriftligt avtal upprättas mellan kommunen och i 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000–1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

6 

  

kommunkoncernen ingående företag och den externa förvaltaren. Avtalen ska utformas så att 

den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunkoncernens finanspolicy. Extern 

förvaltning ska godkännas av kommunstyrelsen respektive bolagsstyrelsen. 

2.5 Förvaltning av andra organisationers medel 

Vid förvaltning av annan organisations (till exempel donationsmedel) medel ska skriftligt 

avtal om förvaltningen upprättas. Detta avtal gäller då i stället för finanspolicyn. Kommunen 

eller i kommunkoncernen ingående företag får inte åta sig förvaltningsuppdrag som innebär 

att risktagandet eller utfästelsen går utöver kommunkoncernens finanspolicy. Förvaltning av 

andra organisationers medel ska godkännas av kommunstyrelsen alternativt bolagsstyrelsen. 

 

3. Likviditetsförvaltning 

3.1 Likviditetsplanering 

För att nå en effektiv penning hantering ska likviditetsplaneringen för hela kommunkoncernen 

vara samordnad. För att denna ska bli så korrekt som möjligt, ska förvaltningen och 

koncernföretagen upprätta egna likviditetsplaner. Likviditetsplanerna ska uppdateras på tider 

som kommunens ekonomiavdelning bestämmer. Härutöver rapporteras, utan anmaning, större 

förväntade avvikelser i penningflödet 

3.2 Betalningsberedskap 

Kommunstyrelsen ska tillse att det i kommunkoncernen finns en tillfredsställande 

betalningsberedskap, vilken ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt 

bemyndigande om upptagande av kortfristiga krediter. 

 

Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s kontanter eller 

sådana tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter. Inom ramen för 

likviditetsförvaltningen bör bundna placeringar överstigande ett år ej ske. 

3.3 Avsättning av likvida medel för framtida ändamål 

Kommunen kan avsätta medel för pensionsutbetalningar eller andra framtida åtaganden. 

Kommunfullmäktige beslutar i så fall i samband med budgeten om hur stor del av likviditeten 

som skall avsättas för framtida ändamål. 

4. Risker 
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. En 

passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera eller parera risker. 

Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter till ett rationellt hanterande av risker 

med beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

 

Några av de risker som kan identifieras är: 
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• valutarisk - värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor 

Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Endast 

placeringar i svensk valuta får förekomma såvitt inte kommunfullmäktige beslutat 

annorlunda. Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Om 

upplåning sker i utländsk valuta ska valutarisken omedelbart försäkras bort. 

 

• ränterisk – en förändring av det allmänna ränteläget som kan påverka kommunens 

räntekostnader i negativ riktning. Ränte- och kursriskerna begränsas dels genom 

begränsningar av vilka instrument som är tillåtna dels genom begränsning av 

bindningstider. 
 

• kreditrisk - motpartsrisk – risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. 

Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs eller att 

godtagbara säkerheter lämnas.  

• likviditetsrisk – risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig 

kostnadsökning. Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering och val av 

placeringsformer/värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras/säljas. Löptiden på 

placerade medel ska anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och 

medellång sikt i enlighet med likviditetsplanen. 

• finansieringsrisk – risken att likvida medel inte kan lånas upp utan påtaglig 

kostnadsökning 

 

En del av dessa risker kan begränsas genom att använda derivatinstrument 

(försäkringsinstrument). Dessa instrument får endast användas för att skydda en reell 

underliggande placering/upplåning.  

5. Tillgångar 
Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkonto så att kommunkoncernens ut- 

och ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. Kravet på god säkerhet i 

kommunkoncernens medelsplacering, innebär bland annat att kredit-, ränte- och 

likviditetsrisker ska undvikas eller minimeras. Vid placering av kommunkoncernens medel 

ska därför sådana former väljas att kravet på lågt risktagande tillgodoses och att – med 

beaktande av detta – bästa möjliga förräntning eftersträvas. 
 

Vid placering av medel ska minst tre banker/finansinstitut tillfrågas om placeringsvillkor 

innan placering verkställs. 

5.1 Kortfristig utlåning/placering 

Kortfristig utlåning, det vill säga placering av överskottslikviditet eller vidareutlåning av 

kortfristig upplåning, ska ske med beaktande av kravet på godtagbar kreditrisk och med 

hänsynstagande till övriga risker och likviditetsaspekter av sådana placeringar. Högsta 

möjliga avkastning ska eftersträvas inom ramen för finanspolicyns riskbegränsningar. 
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Värdepapper ska förvaras hos bank eller hållas i eget förvar. 

 

Följande placeringsformer av likvida medel inom kommunen är tillåtna: 

 

• inlåning i svensk bank 

• värdepapper utgivna av svenska staten  

• värdepapper utgivna av helägt bolag till svenska staten 

• värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller 

av svenska staten garanterade värdepapper 

• värdepapper utgivna av svenska banker 

• värdepapper utgivna av svenska banker helägda dotterbolag som omfattas av riksdagens 

beslut om statsgaranti 

• värdepapper utgivna av kommuner och landsting 

• värdepapper utgivna av svenska företag med kreditvärdering K 1 (längsta löptid 6 mån.) 

• värdepapper utgivna av svenska låntagare med garanti av svensk bank 

 

Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva bankrörelse i Sverige. 

 

Om möjligt ska ”Gröna placeringar” prioriteras. 

5.2 Långfristig utlåning 

Långfristig utlåning får ske till av kommunen majoritetsägda bolag inom av 

kommunfullmäktige fastställda ramar på det sätt som kommunstyrelsen beslutar. Övrig 

långfristig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges särskilda beslut. 

5.3 Särskilda riktlinjer för placeringar som avser långfristiga ändamål 

Kommunfullmäktige kan fastställa att viss del av likviditeten ska användas för långfristiga 

ändamål t ex för framtida pensionsutbetalningar och därför ska placeras enligt andra regler än 

vad som gäller för likvida medel enligt ovan. 

5.4 Extern förvaltning av kommunens medel 

Om kommunala medel ska förvaltas av extern förvaltare ska särskilda avtal upprättas mellan 

kommunen och den externa förvaltaren. Av avtalet ska framgå att kommunens medel ska 

förvaltas i enlighet med den finanspolicy kommunfullmäktige har beslutat. 

Av avtalet ska också framgå att likvida medel ska behandlas som klientmedel för att 

kommunen inte ska ta någon kreditrisk. 

6. Skulder 

Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga 

kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap. 
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Vid upplåning och skuldförvaltning ska kravet på låg risk beaktas och lägsta möjliga 

finansieringskostnader eftersträvas vid den valda risknivån. 

 

Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst är inte 

tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara 

lämplig för senare finansiering. 
 

Pantsättning av viss utvald tillgång får inte urholka bolagens säkerhetsmassa och därmed 

försvåra kommunkoncernens framtida upplåningsmöjligheter. 
 

Nya former av upplåning prövas i kommunstyrelsen eller bolagsstyrelsen före användning. 
 

För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrensen i upplåningen upprätthållas. 

Kommunkoncernens enheter får inte sluta långfristiga kreditavtal som undanröjer 

konkurrensen mellan olika långivare. Vid upphandling bör förfrågan ske hos minst tre 

kreditinstitut. Undantag får göras vid befarade stora ränterörelser. 

6.1 Upplåning 

Upplåning för kommunens eget behov ska ske enligt denna policy. På delegering från 

kommunstyrelsen fattar ekonomichefen beslut, väljer finansieringsinstrument, långivare samt 

när i tiden transaktionen ska genomföras. 

 

Vid upplåning ska kommunkoncernens externa aktiviteter samordnas. Ekonomiavdelningen 

ska informeras om förestående behov i god tid. 

För lånestocken bör den genomsnittliga räntebindningstiden vara längre än ett år och mindre 

än 5 år. Lånen ska spridas på olika räntebindningsperioder. Lånens förfallotid ska spridas så 

att kommunens behov av likvida medel kontinuerligt tillgodoses.  

 

Upplåning får för kommunen ske genom:  

 

• Lån inom kommunkoncernen 

• Svenska staten 

• Svenska kommuner och regioner 

• Kommuninvest i Sverige AB 

• Europeiska Investerings Banken (EIB) 

• Nordiska Investerings Banken (NIB) 

• Allmänna Pensionsfonden eller annat pensionsinstitut 

• Svensk bank eller från svenska 

finansinstitut/försäkringsbolag/bostadsfinansieringsinstitut 

• Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk 

lånedokumentation 

• Om möjligt ska ”Gröna lån” prioriteras. 
 

I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av 
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kommunens nyupplåning som ska gälla för budgetåret. 
 

Vid behov av upplåning till kommunen ska medel avsedda för framtida pensionsutbetalningar 

i första hand tas i anspråk genom återlån. Dessa återlån ska i pensionsportföljen betraktas som 

räntebärande värdepapper. Redogörelse lämnas i förvaltningsberättelsen. 

6.2 Finansiell leasing 

Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna 

policy. Leasingavtal ska enbart tecknas när det är totalekonomiskt lönsamt. Leasingavtal för 

kommunen ska godkännas/tecknas av upphandlingschef i samråd med ekonomichef och för 

bolagen av verkställande direktören. 
 

7. Derivatinstrument - Försäkringsinstrument 

Kommunstyrelsen får ingå sedvanliga, på de svenska och internationella finansmarknaderna 

förekommande avtal, i syfte att minska och/eller sprida de med placeringen/upplåningen 

eventuellt förekommande riskerna. 

 

Instrumenten får enbart användas för att skydda en reell underliggande placering/upplåning. 

Motparten ska vara godkänd enligt kommunstyrelsens beslut. 

Vid stora ränte- och valutarörelserna på marknaden kan det vara lämpligt att via 

derivatmarknaderna kunna hantera ränte- och valutarisken utan att det påverkar portföljens 

förfallostruktur. Med derivatkontrakt avses alla typer av swappar, terminer och optioner. 

Derivathanteringen ska ske utifrån klart fastställda risklimiter. Kommunfullmäktige delegerar 

till kommunstyrelsen att besluta om dessa limiter. Risklimiterna ska fastställas utifrån 

kommunens och bolagens totala räntekostnad, lånevolym. 

 

8. Borgen och garantier 

8.1 Låntagare och ändamål 

Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige. Borgen kan lämnas för lån till 

investeringar i byggnader och anläggningar. 
 

Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att 

fullfölja betalningsförpliktelser för låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera 

sin skuld.   

Borgen bör inte lämnas till andra än de bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där 

kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner och regioner utövar ett rättsligt 

bestämmande inflytande.  

Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 

ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för verksamheten/aktiviteten och 
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att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för finansiering. Kommunens risktagande 

ska vägas mot den allmännytta borgen medför.  

Efter särskild prövning av kommunfullmäktige kan således borgen lämnas till föreningar och 

organisationer som verkar inom eller för kommunen. Stöd i form av borgen får i så fall endast 

ges för sådan verksamhet som kommunen kompetensenligt skulle kunna bedriva i egen regi.  

Underlag till beslut för sådana borgensåtaganden ska innehålla en bedömning av den risk 

kommunen ikläder sig. Bedömningen ska avse en kreditvärdering av låntagaren, bedömning 

av lån, låneobjekt och lånevillkor samt möjligheter att finansiera objektet på annat sätt och 

kostnaden för alternativ finansiering. Kommunens borgensåtaganden får inte äventyra eller 

fördyra kostnaden för den egna upplåningen. Beslutet ska även innehålla giltighetstid och 

avgifter för kommunal borgen. I beslutsunderlaget ska också framgå  

investerings- och/eller driftkalkyler, klargöra möjligheten för kommunen att infordra någon 

säkerhet för borgensåtagandet samt för bolag, organisationer och övriga utanför 

kommunsfären inhämtas kreditupplysning. 

Kommunfullmäktige fastställer årligen eller vid behov ett totalt rambelopp för 

borgensåtagande för kommunens majoritetsägda bolag. Borgen till majoritetsägda bolag ska 

på begäran från bolaget ges inom beslutade borgensramar avseende nyupplåning, 

refinansiering och omstrukturering av befintliga lån. Uttagna pantbrev i sådana  

fastigheter för vars lån kommunen gått i borgen kan förvaras hos bolaget men en förteckning 

över dessa pantbrev skall årligen i samband med årsbokslutet tillställas kommunens 

ekonomiavdelning. 
 

När beslutet, att medge kommunal borgen, har vunnit laga kraft, får underskrift av handlingar 

ske. Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens reglemente och särskilda beslut om 

firmatecknare. 

8.2 Säkerhet 

Kommunen ska vid borgensprövningen föreskriva om säkerhet för att skydda sitt risktagande 

i samband med borgensåtagandet. Finns obelånade pantbrev i fast egendom ska dessa 

pantsättas hos kommunen. Finns inga uttagna pantbrev ska borgenstagaren förbinda sig att 

inte öka belåningen av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av kommunen. 

 

Vid ingångna borgensförbindelser till juridiska personer utanför ”kommunkoncernen” ska 

kommunen kräva löpande rapportering, vilken anpassas för varje specifikt fall. 

 

Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med 

borgenslån är försäkrade. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras 

med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla investeringsobjektet försäkrat under hela den tid 

borgen ska gälla. Kommunen kan också vid önskemål om kommunal borgen ställa som 

villkor att andra typer av säkerheter ska lämnas till kommunen eller att kommunen genom 

avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (t ex pantbrev i egendomen). 

 

Avkrävs något bolag garantier eller annan form av säkerhet ska kommunens 

ekonomiavdelning alltid informeras. 
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I de fall kommunen har infriat ett borgensåtagande ska kommunens möjlighet att utnyttja sin 

regressrätt alltid utnyttjas så långt det är möjligt. 

8.3 Borgensavgift 

Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessutom innebär åtagandet ökade administrativa 

kostnader av olika slag. För kommunens helägda bolag utgår en årlig borgensavgift på nyttjad 

borgen. Kommunfullmäktige fastställer avgiften i samband med beslut om nästkommande års 

budget. Avgiften beräknas och debiteras tertialvis i efterskott. Kommunfullmäktige fastställer 

vid övriga borgensbeslut i varje enskilt ärende om en årlig borgensavgift ska tas ut för att 

reducera kreditrisk och administrativa kostnader. 

8.4 Redovisning av borgensåtaganden 

I kommunens årsredovisning ska kommunens borgensåtaganden tydligt redovisas fördelat per 

kategori låntagare. 

 

9. Styrning och rapportering 

För att fastställa likviditetsflödet inom kommunkoncernen ska kommunen och bolagen 

upprätta likviditetsbudgetar. Dessa sammanställs av ekonomiavdelningen enligt kapitel 3.1 

ovan. 

Bolagen ska fortlöpande samråda med kommunens ekonomiavdelning i finansiella frågor och 

i god tid informera ekonomiavdelningen om upplånings- och placeringsbehov. 

Kommunen ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och 

utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en ändamålsenlig organisation, klara 

rutiner och ett fungerande kontrollsystem. 

9.1 Kontroll 

För att åstadkomma intern kontroll ska administrationen av löpande finansieringsavslut, 

handhavande av aktuell dokumentation – reverser, avtal, borgensförbindelser – bokföring av 

ingångna avtal, överföring av pengar mellan långivare, kommunala företag, placeringsinstitut, 

banker och kommunen handhas av ekonomiavdelningen. 

Vidare ska förutom behörig person som genomfört en affär ytterligare en person kontrollera 

att affären är i överensstämmelse med finanspolicyn och riktlinjedokumentet. 

Vid finansiella transaktioner ska delegeringar och attesträtter vara upprättade samt 

kontinuerligt vid behov uppdateras. Dessa delegeringar ska registreras och arkiveras hos 

ekonomiavdelningen. Delegeringarna/fullmakterna ska distribueras till aktuella parter med 

behov av dessa. 

Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. Ekonomiavdelningen ska vid 

dessa affärer ansvara för att korrekta redovisningsunderlag upprättas samt att dessa 

transaktioner registreras. 
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Samtliga handlingar från affärsmotpart ska efter genomförd affär adresseras till 

ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen ska kontrollera att inregistrerade uppgifter i 

redovisningen samt finanssystemet överensstämmer med villkoren på erhållet underlag. 

Ekonomiavdelningen svarar också för betalning av räntor och förfallna skulder för 

kommunens lån, för underreverser för förmedlade lån, för all reversförvaring samt för 

betalningsbevakning av utlämnade lån och förmedlade lån till kommunens bolag. 

Ekonomiavdelningen svarar också för att reverser och säkerheter återlämnas vid lösen av 

kommunens lån och utlämnade lån. 

Ekonomiavdelningen åläggs en rapporteringsskyldighet direkt till kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande samt kommunens revisorer respektive ordförande i 

bolagsstyrelsen och bolagets revisorer om misstanke om oegentligheter i finansverksamheten 

skulle uppkomma. 

9.2 Rapportering/uppföljning 

Kommunens och bolagens placerings- och låneportföljers sammansättning samt den 

finansiella riskexponeringen i övrigt ska regelbundet och rapporteras till kommunstyrelsen i 

samband med delårsbokslut samt årsbokslut. Rapporteringen ska separat redovisa kommunen 

och koncernen. Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras.  

Rapporteringen som sker som bilaga till delårsbokslut samt årsbokslut ska innehålla:  

• aktuell likviditetssituation 

• låneportföljens sammansättning avseende volym, instrument, ränta och löptid 

• låneportföljens genomsnittliga löptid och ränta 

• utstående placerade medel med fördelning per placering och löptid 

• placeringsportföljens genomsnittliga löptid och avkastning 

• utestående valutaexponering 

• uppföljning av räntenettot 

• samtliga fattade delegationsbeslut 

• samtliga borgensåtaganden, fördelat på beslutade och utnyttjade volymer 

• beslutad ej verkställd upplåning 

 

Ekonomiavdelningens verksamhet ska löpande granskas av externa revisorer. 

 

10. Övergångsregler 

Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som 

behandlas i denna policy upphävs. 

Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, utlåning eller 

motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras ej under 

återstående avtalstid. Beträffande kommunens borgensåtagande för de egna bolagens lån 

fastställer kommunfullmäktige i samband med den årliga omprövningen av borgensramen de 

villkor som ska gälla. 
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Bilaga 1 

 

Förteckning över företag som i detta sammanhang skall anses ingå i 
kommunkoncernen och därför omfattas av finanspolicyn. 
 
FÖRETAG     ÄGARANDEL 
 
AB ALEBYGGEN    100 % 
SKÅ-DAL 31:3    100% 
ALE UTVECKLING AB   100 % 
EN VÄG EFTER RÄTT TANKE AB 100% 
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1 INLEDNING 

1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING 

Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen 

och de kommunala företagen bolagen inom följande finansiella områden: 

 

➢ beslutanderätt, organisation  

➢ koncernsamordning av finansverksamheten 

➢ likviditetsplanering 

➢ placering 

➢ utlåning  

➢ upplåning och leasing 

➢ försäkringsinstrument 

➢ borgen och garantier 

➢ styrning och rapportering 

 

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige ska 

fastställa enligt 8 11 kap 3 § Kommunallagen, inklusive 3 a § vilken avser pensionsmedel. 

 

I enlighet med kommunfullmäktiges delegation ska kommunstyrelsen fastställa en särskild 

delegeringsordning som utvisar vilka personer som inom det finansiella området har rätt att 

ingå och påteckna avtal mm för kommunens räkning. 

1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN 

Denna finanspolicy gäller tillsvidare och ska vid behov omprövas av kommunfullmäktige. I 

kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansierings- och 

balansbudgets, olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser, anslagspreciseringar mm. 

Den finansiella verksamheten ska anpassas efter de beslut som fattats i 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fastställer årligen ”Tillämpningsföreskrifter” för 

finanspolicyn. Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen också pröva om 

kommunfullmäktige ska föreläggas förslag till revideringar av finanspolicyn. 

1.3 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN 

Inom ramen för kommunallagens bestämmelser och denna policy ska på lång sikt 

kommunkoncernens upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen 

placeras så att god avkastning erhålls. 

 

Kommunkoncernens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa 

koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

 

Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag 

och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. 

 

Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i 

kommunen och dess företag blir effektiv. 
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Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att 

uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 

1.4 ORGANISATION AV FINANSFÖRVALTNINGEN 

1.4.1 Kommunen och de kommunala bolagen 

För att hantera koncernens ekonomi effektivt ska kommunen på det sätt och inom de ramar 

som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de enheter som 

ingår i kommunkoncernen. 

 

Samordningen mellan kommunen och de kommunala företagen bolagen regleras förutom i 

denna policy, i kommunallagen, i de närmare riktlinjerna för respektive företag och i 

ägardirektiv till företagen. För företagen bolagen hänvisas i övrigt till Aktiebolagslagens 

(ABL) bestämmelser. 

 

I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda bolag företag där kommunen har ett rättsligt 

bestämmande inflytande. Företagen Bolagen förtecknas i bilaga 1. 

1.4.2 Fördelning av ansvar och befogenheter 

1.4.2.1 Övergripande 

För den kommunala koncernen ska följande ansvars- och befogenhetsfördelning gälla för 

den finansiella verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige 

• årsbudget för kommunen 

• kommunstyrelsens reglemente 

• investeringsfinansiering för kommunen i samband med 

fastställandet av budget 

• ramar för kommunens upplåning 

• kommunal borgen 

• kommunkoncernens finanspolicy 

• ägardirektiv för de egna företagen 

• ramar för upplåning i utländsk valuta 

• långfristig utlåning 
 

Kommunstyrelsen/Bolagsstyrelsen 

• organisation och rutiner för finansverksamheten 

• tillämpningsföreskrifter som ingår i policyn 

• fördelning mellan kort och långfristig finansiering 

• fördelning mellan lån med rörlig kontra fast ränta 

• upplåning i utländsk valuta 
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Ekonomichef 

• ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den 

finansiella verksamheten på de sätt och inom de ramar som 

kommunstyrelsen beslutar 

• genom kontinuerlig och aktiv medelshantering minska 

kapitalbindningen och åstadkomma lägre finansieringskostnader 

och därmed bidra till ett förbättrat finansnetto i koncernen 

• ansvara för att finanspolicyn är uppdaterad 

• ansvara för att finanspolicyn följs 

• operativt utföra de lånebeslut som finns 

• placering av kommunens likviditet 

• lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella 

utvecklingen och ställningen, om fattade finansiella beslut 

grundade på delegation samt i övrigt hos styrelsen initiera frågor 

inom det finansiella området. 

 

Ekonomiavdelningen 

• löpande korta krediter 

• förmedlade korta krediter och inlåning från kommunens företag 

• den koncerntotala likviditetsplaneringen och uppföljningen 

• administrationen av löpande finansierings- och placeringsavslut 

• bokföringen och penningtransaktionerna 

• betalningssystemet samt administration 

• samordning av koncernens betalningsströmmar genom 

koncernkonto 

• underlag för budgetering av låneverksamheten liksom 

årsredovisningsunderlag för lån, borgen och andra 

ansvarsförbindelser. 
 

Ägarsamråd 

 Strategiska frågor rörande kommunkoncernens finansiella 

verksamhet skall förankras i en rådgivande samarbetskommitté med 

representanter från kommunstyrelsen och från kommunens företag. 

I ägarsamrådet ingår kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunchef, ekonomichef och bolagens presidium, vd och 

ekonomichef. Ägarsamråd hålls tre gånger varje år i anslutning till 

varje nytt tertial. På samrådet behandlas frågor av gemensamt 

intresse. Exempel på sådana frågor är koncernens 

likviditetsutveckling, prognoser över räntans utveckling, 

förändringar i lånestocken och placering av kommande lån liksom 

riskanalys och andra frågor av gemensamt intresse för koncernen. 

 

Den kommunala  Följer i sin verksamhet reglerna i den finansiella policyn, 

förvaltningen reglementen och delegationsbeslut. 
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De kommunala  I kommunkoncernens företag ska upprättas en företags- 

företagen specifik finanspolicy som ska baseras på den kommun-

koncerngemensamma policyn och på gällande ägardirektiv och 

avtal. Policyn ska antas av respektive företagsstyrelse. Respektive 

styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella 

verksamhet och risker enligt Aktiebolagslagen (ABL). 

 

Ekonomichefen är ansvarig för verksamheten vid kommunens finansfunktion och leder 

arbetet efter de riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

beslutar. Detta innebär också att samtliga finansfrågor som behandlas av kommunens 

politiska organ ska vara beredda av ekonomichefen. 

 

Alla beslutsbefogenheter på finansområdet, som tilldelas inom ekonomiavdelningen, ska 

vara dokumenterade. Om ekonomichef eller assistent är frånvarande ska alltid en ersättare 

utses. 

1.4.2.2 Koncernkonto 

För att effektivisera penning hanteringen ska samtliga saldon och likvidströmmar i 

kommunkoncernens olika enheter vara samordnade i räntebärande koncernkonto. 

1.4.2.3 Extern förvaltning av kommunens och ingående företags medel  

I de fall extern förvaltning förekommer, ska skriftligt avtal upprättas mellan kommunen och 

i kommunkoncernen ingående företag och den externa förvaltaren. Avtalen ska utformas så 

att den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunkoncernens finanspolicy. 

Extern förvaltning ska godkännas av kommunstyrelsen respektive bolagsstyrelsen. 

1.4.2.4 Förvaltning av andra organisationers medel  

Vid förvaltning av annan organisations (till exempel donationsmedel) medel ska skriftligt 

avtal om förvaltningen upprättas. Detta avtal gäller då i stället för finanspolicyn. 

Kommunen eller i kommunkoncernen ingående företag får inte åta sig förvaltningsuppdrag 

som innebär att risktagandet eller utfästelsen går utöver kommunkoncernens finanspolicy. 

Förvaltning av andra organisationers medel ska godkännas av kommunstyrelsen alternativt 

bolagsstyrelsen. 
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2 LIKVIDITETSFÖRVALTNING 

2.1 LIKVIDITETSPLANERING 

För att nå en effektiv penning hantering ska likviditetsplaneringen för hela 

kommunkoncernen vara samordnad. För att denna ska bli så korrekt som möjligt, ska 

förvaltningen och koncernföretagen upprätta egna likviditetsplaner. Likviditetsplanerna ska 

uppdateras på tider som kommunens ekonomiavdelning bestämmer. Härutöver rapporteras, 

utan anmaning, större förväntade avvikelser i penningflödet. Förvaltningens och 

koncernföretagens planer sammanställs i en gemensam likviditetsplan för 

kommunkoncernen. Denna ska översiktligt omfatta in- och utbetalningar för de närmaste 

tolv månaderna. Innevarande kvartal detaljplaneras. Förvaltningen och koncernföretagen 

(övergripande) ska löpande (minst månadsvis) i den koncerngemensamma likviditetsplanen 

kvittera verkställda in- och utbetalningar. 

 

Likviditetsplaneringen ska 

• ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt, 

• utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida medel. 

2.2 BETALNINGSBEREDSKAP 

Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen ska tillse att det i kommunkoncernen finns en 

tillfredsställande betalningsberedskap, vilken ska uppnås genom egen likviditet, avtalade 

kreditlöften samt bemyndigande om upptagande av kortfristiga krediter. 

 

Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s kontanter eller 

sådana tillgångar som snabbt kan omsättas i kontanter. Inom ramen för 

likviditetsförvaltningen ska bör bundna placeringar överstigande ett år ej ske. 

 

2.3 AVSÄTTNING AV LIKVIDA MEDEL FÖR FRAMTIDA ÄNDAMÅL 

Kommunen kan avsätta medel för pensionsutbetalningar eller andra framtida åtaganden. 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med budgeten om hur stor del av 

likviditeten som skall avsättas för framtida ändamål. 
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3 RISKER 

3.1 DEFINITION AV RISKER 

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. 

En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera eller parera 

risker. Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter till ett rationellt hanterande av 

risker med beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

 

Några av de risker som kan identifieras är: 

 

• valutarisk - värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor 

Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Endast 

placeringar i svensk valuta får förekomma såvitt inte kommunfullmäktige beslutat 

annorlunda. Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid nyupplåning. Om 

upplåning sker i utländsk valuta ska valutarisken omedelbart försäkras bort. 

 

• ränterisk – en förändring av det allmänna ränteläget som kan påverka kommunens 

räntekostnader i negativ riktning. 

Ränte- och kursriskerna begränsas dels genom begränsningar av vilka instrument som är 

tillåtna dels genom begränsning av bindningstider. 

 

• kreditrisk - motpartsrisk – risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser 

Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter för affärer fastställs eller att 

godtagbara säkerheter lämnas. Detta delegeras till styrelsen att reglera i 

”Tillämpningsföreskrifter” för finanspolicyn. 

 

• likviditetsrisk – risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig 

kostnadsökning 

 Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering och val av 

placeringsformer/värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras/säljas. Löptiden på 

placerade medel ska anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och medellång 

sikt i enlighet med likviditetsplanen. 

 

• finansieringsrisk – risken att likvida medel inte kan lånas upp utan påtaglig 

kostnadsökning 

 

En del av dessa risker kan begränsas genom att använda derivatinstrument= 

försäkringsinstrument. Dessa instrument får endast användas för att skydda en reell 

underliggande placering/upplåning. Omfattning och inriktning delegeras till 

kommunstyrelsen att reglera i ”Tillämpningsföreskrifter”. 
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4 TILLGÅNGAR 

4.1 ALLMÄNT 

Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett koncernkonto så att kommunkoncernens 

ut- och ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. 
 

Kravet på god säkerhet i kommunkoncernens medelsplacering, innebär bl a att kredit-, 

ränte- och likviditetsrisker ska undvikas eller minimeras. 
 

Vid placering av kommunkoncernens medel ska därför sådana former väljas att kravet på 

lågt risktagande tillgodoses och att – med beaktande av detta – bästa möjliga förräntning 

eftersträvas. 
 

Vid placering av medel ska minst tre banker/finansinstitut tillfrågas om placeringsvillkor 

innan placering verkställs. 

4.2 KORTFRISTIG UTLÅNING 

Kortfristig utlåning d v s placering av överskottslikviditet eller vidareutlåning av kortfristig 

upplåning, ska ske med beaktande av kravet på godtagbar kreditrisk och med 

hänsynstagande till övriga risker och likviditetsaspekter av sådana placeringar. Högsta 

möjliga avkastning ska eftersträvas inom ramen för finanspolicyns riskbegränsningar. 
 

Kommunstyrelsen har att i ”Tillämpningsföreskrifter” ange de instrument, motparter och 

limiter som får utnyttjas. Värdepapper ska förvaras hos bank eller hållas i eget förvar. 

 

Följande placeringsformer av likvida medel inom kommunen är tillåtna: 

 

• inlåning i svensk bank 

• värdepapper utgivna av svenska staten  

• värdepapper utgivna av helägt bolag till svenska staten 

• värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller 

av svenska staten garanterade värdepapper 

• värdepapper utgivna av svenska banker 

• värdepapper utgivna av svenska banker helägda dotterbolag som omfattas av riksdagens 

beslut om statsgaranti 

• värdepapper utgivna av kommuner och landsting 

• värdepapper utgivna av svenska företag med kreditvärdering K 1 (längsta löptid 6 mån.) 

• värdepapper utgivna av svenska låntagare med garanti av svensk bank 

 

Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva bankrörelse i Sverige. 

 

Om möjligt ska ”Gröna placeringar” prioriteras. 
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4.3 LÅNGFRISTIG UTLÅNING 

Långfristig utlåning får ske till av kommunen majoritetsägda bolag inom av 

kommunfullmäktige fastställda ramar på det sätt som kommunstyrelsen beslutar. Övrig 

långfristig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges särskilda beslut. 

4.4 SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR PLACERINGAR SOM AVSER LÅNGFRISTIGA ÄNDAMÅL 

Kommunfullmäktige kan fastställa att viss del av likviditeten skall användas för långfristiga 

ändamål till exempel för framtida pensionsutbetalningar och därför ska placeras enligt 

andra regler än vad som gäller för likvida medel enligt ovan. 
 

4.5 EXTERN FÖRVALTNING AV KOMMUNENS MEDEL 

Om kommunala medel ska förvaltas av extern förvaltare ska särskilda avtal upprättas 

mellan kommunen och den externa förvaltaren. Av avtalet ska framgå att kommunens 

medel ska förvaltas i enlighet med den finanspolicy kommunfullmäktige har beslutat. 

Av avtalet ska också framgå att likvida medel ska behandlas som klientmedel för att 

kommunen inte ska ta någon kreditrisk. 
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5 SKULDER 

5.1  ALLMÄNT 

Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga 

kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap. 
 

Vid upplåning och skuldförvaltning ska kravet på låg risk beaktas och lägsta möjliga 

finansieringskostnader eftersträvas vid den valda risknivån. 
 

Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst är 

inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms 

vara lämplig för senare finansiering. 
 

Pantsättning av viss utvald tillgång får inte urholka bolagens säkerhetsmassa och därmed 

försvåra kommunkoncernens framtida upplåningsmöjligheter. 
 

Nya former av upplåning prövas i kommunstyrelsen eller bolagsstyrelsen före användning. 
 

För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrensen i upplåningen upprätthållas. 

Kommunkoncernens enheter får inte sluta långfristiga kreditavtal som undanröjer 

konkurrensen mellan olika långivare. Vid upphandling bör förfrågan ske hos minst tre 

kreditinstitut. Undantag får göras vid befarade stora ränterörelser. 

5.2 KORTFRISTIG UPPLÅNING 

Kommunens kortfristiga upplåning, vilket innebär upplåning med en löptid inte 

överstigande ett år ska handläggas av ekonomiavdelningen. Upplåningen får ske genom: 

• lån från kommunens majoritetsägda bolag 

• upplåning i bank eller finansinstitut 

• lån på annat sätt eller från annan enligt kommunstyrelsens beslut 
 

Löptid och räntebindningstid för kortfristig upplåning ska bestämmas med hänsyn till 

gällande regler angående ränteriskbegränsning och aktuell likviditetsprognos. 

Överskottslikviditeten ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter 

5.3 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING 

Långfristig upplåning för kommunens eget behov, varmed menas upplåning med en löptid 

längre än ett år, ska ske enligt denna policy. På delegering från kommunstyrelsen fattar 

ekonomichefen beslut, väljer finansieringsinstrument, långivare samt när i tiden 

transaktionen ska genomföras. 
 

Vid långfristig upplåning ska kommunkoncernens externa aktiviteter samordnas. 

Ekonomiavdelningen ska informeras om förestående behov i god tid. 

För lånestocken ska bör den genomsnittliga räntebindningstiden vara längre än ett år och 

mindre än 5 år. Lånen ska spridas på olika räntebindningsperioder. Lånens förfallotid ska 

spridas så att kommunens behov av likvida medel kontinuerligt tillgodoses.  
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Upplåning får för kommunen ske genom:  

 

• Lån inom kommunkoncernen 

• Svenska staten 

• Svenska kommuner och regioner 

• Kommuninvest i Sverige AB 

• Europeiska Investerings Banken (EIB) 

• Nordiska Investerings Banken (NIB) 

• Allmänna Pensionsfonden eller annat pensionsinstitut 

• Svensk bank eller från svenska 

finansinstitut/försäkringsbolag/bostadsfinansieringsinstitut 

• Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk 

lånedokumentation 

• Om möjligt ska ”Gröna lån” prioriteras. 

 

 

I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av 

kommunens långfristiga nyupplåning som ska gälla för budgetåret. 
 

Vid behov av långfristig upplåning till kommunen ska medel avsedda för framtida 

pensionsutbetalningar i första hand tas i anspråk genom återlån. Dessa återlån ska i 

pensionsportföljen betraktas som räntebärande värdepapper. Redogörelse lämnas i 

förvaltningsberättelsen. 

5.4 FINANSIELL LEASING 

Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna 

policy. Leasingavtal ska enbart tecknas när det är totalekonomiskt lönsamt. Leasingavtal 

för kommunen ska godkännas/tecknas av upphandlingschef i samråd med ekonomichef och 

för bolagen av verkställande direktören. 
 

6 DERIVATINSTRUMENT – FÖRSÄKRINGSINSTRUMENT 
 

Ekonomichefen Kommunstyrelsen får ingå sedvanliga, på de svenska och internationella 

finansmarknaderna förekommande avtal, i syfte att minska och/eller sprida de med 

placeringen/upplåningen eventuellt förekommande riskerna. 
 

Instrumenten får enbart användas för att skydda en reell underliggande placering/upplåning. 

Motparten ska vara godkänd enligt kommunstyrelsens beslut. 
 

Vid stora ränte- och valutarörelserna på marknaden kan det vara lämpligt att via 

derivatmarknaderna kunna hantera ränte- och valutarisken utan att det påverkar portföljens 

förfallostruktur. Med derivatkontrakt avses alla typer av swappar, terminer och optioner. 

Derivathanteringen ska ske utifrån klart fastställda risklimiter. Kommunfullmäktige 
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delegerar till kommunstyrelsen att besluta om dessa limiter. Risklimiterna ska fastställas 

utifrån kommunens och bolagens totala räntekostnad, lånevolym. 
 

 

7 BORGEN OCH GARANTIER 

7.1 LÅNTAGARE OCH ÄNDAMÅL 

Kommunal borgen beslutas av kommunfullmäktige. eller på delegation av 

kommunstyrelsen. Borgen kan lämnas för lån till investeringar i byggnader och anlägg-

ningar. 
 

Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att 

fullfölja betalningsförpliktelser för låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan 

reglera sin skuld.   

 

Borgen bör inte lämnas till andra än de bolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där 

kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner och regioner utövar ett rättsligt 

bestämmande inflytande. 

 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till företag ingående i 

kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna ändamål.  

 

Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 

ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för verksamheten/aktiviteten 

och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för finansiering. Kommunens 

risktagande ska vägas mot den allmännytta borgen medför. Efter särskild prövning av 

kommunfullmäktige kan således borgen lämnas till föreningar och organisationer som 

verkar inom eller för kommunen. Stöd i form av borgen får i så fall endast ges för sådan 

verksamhet som kommunen kompetensenligt skulle kunna bedriva i egen regi.  

 

Underlag till beslut för sådana borgensåtaganden ska innehålla en bedömning av den risk 

kommunen ikläder sig. Bedömningen ska avse en kreditvärdering av låntagaren, 

bedömning av lån, låneobjekt och lånevillkor samt möjligheter att finansiera objektet på 

annat sätt och kostnaden för alternativ finansiering. Kommunens borgensåtaganden får inte 

äventyra eller fördyra kostnaden för den egna upplåningen. Beslutet ska även innehålla 

giltighetstid och avgifter för kommunal borgen. I beslutsunderlaget ska också framgå  

investerings- och/eller driftkalkyler, klargöra möjligheten för kommunen att infordra någon 

säkerhet för borgensåtagandet samt för bolag, organisationer och övriga utanför 

kommunsfären inhämtas kreditupplysning. 

 

Kommunfullmäktige fastställer årligen eller vid behov ett totalt rambelopp för 

borgensåtagande för kommunens majoritetsägda bolag. Borgen till majoritetsägda bolag 

skall på begäran från bolaget ges inom beslutade borgensramar avseende nyupplåning, 

refinansiering och omstrukturering av befintliga lån. Uttagna pantbrev i sådana  
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fastigheter för vars lån kommunen gått i borgen kan förvaras hos bolaget men en 

förteckning över dessa pantbrev skall årligen i samband med årsbokslutet tillställas 

kommunens ekonomiavdelning. 
 

Beslutsunderlag i ett borgensärende som inte avser ett av kommunen majoritetsägt bolag 

ska innehålla: 

• Investerings- och/eller driftskalkyler 

• Klargöra möjligheten för kommunen att infordra någon säkerhet för 

borgensåtagandet 

• Åtagandets storlek relaterat till kommunens finansiella ställning 

• För bolag, organisationer och övriga utanför kommunsfären inhämtas 

kreditupplysning 
 

När beslutet, att medge kommunal borgen, har vunnit laga kraft, får underskrift av 

handlingar ske. 
 

Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens reglemente och särskilda beslut om 

firmatecknare. 

7.2 SÄKERHET 

Kommunen ska vid borgensprövningen föreskriva om säkerhet för att skydda sitt 

risktagande i samband med borgensåtagandet. Finns obelånade pantbrev i fast egendom 

ska dessa pantsättas hos kommunen. Finns inga uttagna pantbrev ska borgenstagaren 

förbinda sig att inte öka belåningen av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av 

kommunen. 
 

Vid ingångna borgensförbindelser till juridiska personer utanför ”kommunkoncernen” ska 

kommunen kräva löpande rapportering, vilken anpassas för varje specifikt fall. 
 

Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med 

borgenslån är försäkrade. Därför ska alla borgensåtaganden för investeringsändamål 

villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla investeringsobjektet försäkrat under 

hela den tid borgen ska gälla. Kommunen kan också vid önskemål om kommunal borgen 

ställa som villkor att andra typer av säkerheter ska lämnas till kommunen eller att 

kommunen genom avtal skaffar kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (till exempel 

pantbrev i egendomen). 
 

Avkrävs något bolag garantier eller annan form av säkerhet ska kommunens 

ekonomiavdelning alltid informeras. 
 

I de fall kommunen har infriat ett borgensåtagande ska kommunens möjlighet att utnyttja 

sin regressrätt alltid utnyttjas så långt det är möjligt. 
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7.3 BORGENSAVGIFT 

Att gå i borgen innebär ett risktagande. Dessutom innebär åtagandet ökade administrativa 

kostnader av olika slag. För kommunens helägda bolag utgår en årlig borgensavgift på 

nyttjad borgen. Kommunfullmäktige fastställer avgiften i samband med beslut om 

nästkommande års budget. Avgiften beräknas och debiteras tertialvis i efterskott. 

Kommunfullmäktige fastställer vid övriga borgensbeslut i varje enskilt ärende om en årlig 

borgensavgift ska tas ut för att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. 

7.4 REDOVISNING AV BORGENSÅTAGANDEN 

I kommunens årsredovisning ska kommunens borgensåtaganden tydligt redovisas fördelat 

per kategori låntagare. 
 
 

8 STYRNING OCH RAPPORTERING  

8.1 STYRNING 

För att fastställa likviditetsflödet inom kommunkoncernen ska kommunen och bolagen 

upprätta likviditetsbudgets. Dessa sammanställs av ekonomiavdelningen enligt kapitel 3.1 

punkt 2 ovan. 
 

Bolagen ska fortlöpande samråda med kommunens ekonomiavdelning i finansiella frågor 

och i god tid informera ekonomiavdelningen om upplånings- och placeringsbehov. 

8.2 KONTROLL, RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 

Kommunen ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och 

utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en ändamålsenlig organisation, klara 

rutiner och ett fungerande kontrollsystem. 

8.2.1 Kontroll 

För att åstadkomma intern kontroll ska administrationen av löpande finansieringsavslut, 

handhavande av aktuell dokumentation – reverser, avtal, borgensförbindelser – bokföring 

av ingångna avtal, överföring av pengar mellan långivare, kommunala företag, 

placeringsinstitut, banker och kommunen handhas av ekonomiavdelningen. 
 

Vidare ska förutom behörig person som genomfört en affär ytterligare en person kontrollera 

att affären är i överensstämmelse med finanspolicyn och riktlinjedokumentet. 
 

Vid finansiella transaktioner ska delegeringar och attesträtter vara upprättade samt 

kontinuerligt vid behov uppdateras. Dessa delegeringar ska registreras och arkiveras hos 

ekonomiavdelningen. Delegeringarna/fullmakterna ska distribueras till aktuella parter med 

behov av dessa. 
 

Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. Ekonomiavdelningen ska vid 

dessa affärer ansvara för att korrekta redovisningsunderlag upprättas samt att dessa 

transaktioner registreras. 
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Samtliga handlingar från affärsmotpart ska efter genomförd affär adresseras till 

ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen ska kontrollera att inregistrerade uppgifter i 

redovisningen samt finanssystemet överensstämmer med villkoren på erhållet underlag. 
 

Ekonomiavdelningen svarar också för betalning av räntor och förfallna skulder för 

kommunens lån, för underreverser för förmedlade lån, för all reversförvaring samt för 

betalningsbevakning av utlämnade lån och förmedlade lån till kommunens bolag företag. 

Ekonomiavdelningen svarar också för att reverser och säkerheter återlämnas vid lösen av 

kommunens lån och utlämnade lån. 
 

Assistenten vid internkontrollfunktionen vid Ekonomiavdelningen åläggs en 

rapporteringsskyldighet direkt till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 

kommunens revisorer respektive ordförande i bolagsstyrelsen och bolagets revisorer om 

misstanke om oegentligheter i finansverksamheten skulle uppkomma. 

8.2.2 Rapportering 

I ägarsamrådet behandlas koncernens likviditet, ränteutveckling, förändringar i lånestocken 

och placering av kommande lån liksom riskanalys, köp och försäljning och andra frågor av 

gemensamt intresse för koncernen. 
 

För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör medelsförvaltningens 

utveckling, ska ett väl fungerande rapportsystem finnas. Kommunens och bolagens 

placerings- och låneportföljers sammansättning samt den finansiella riskexponeringen i 

övrigt ska regelbundet och minst en gång per tertial rapporteras till kommunstyrelsen i 

samband med delårsbokslut samt årsbokslut. Rapporteringen ska separat redovisa 

kommunen och koncernen. Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras.  

 

Rapporteringen som sker som bilaga till delårsbokslut samt årsbokslut ska innehålla:  

 

• aktuell likviditetssituation 

• låneportföljens sammansättning avseende volym, instrument, ränta och löptid 

• låneportföljens genomsnittliga löptid och ränta 

• utstående placerade medel med fördelning per placering och löptid 

• placeringsportföljens genomsnittliga löptid och avkastning 

• utestående valutaexponering 

• uppföljning av räntenettot 

• samtliga fattade delegationsbeslut 

• samtliga borgensåtaganden, fördelat på beslutade och utnyttjade volymer 

• beslutad ej verkställd upplåning 

 

(avsnittet fanns tidigare i tillämpningsanvisningarna) 

 

Ekonomiavdelningens verksamhet ska löpande granskas av externa revisorer. 
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9 KOMMUNSTYRELSENS KOMPLETTERANDE ANVISNINGAR 
Kommunstyrelsen fastställer detaljerade anvisningar för den löpande verksamheten. 

 

10 ÖVERGÅNGSREGLER 
Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som 

behandlas i denna policy upphävs. 
 

Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, utlåning 

eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras ej 

under återstående avtalstid. Beträffande kommunens borgensåtagande för de egna bolagens 

lån fastställer kommunfullmäktige i samband med den årliga omprövningen av 

borgensramen de villkor som ska gälla. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Förteckning över företag som i detta sammanhang skall anses ingå i 
kommunkoncernen och därför omfattas av finanspolicyn. 
 

FÖRETAG     ÄGARANDEL 
 
AB ALEBYGGEN    100 % 
SKÅ-DAL 31:3    100% 
ALE UTVECKLING AB   100 % 
EN VÄG EFTER RÄTT TANKE AB 100% 
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FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 

OCH TILLS VIDARE 
(Revideras årligen) 
 
 

BEFATTNINGSHAVARE MED BESLUTSBEFOGENHETER 
 
Ekonomichef: Helene Ramert 
Ersättare: Margareta Kindberg 
 
Administratör: Mariette Wolf 
Ersättare: Monika Lechelt 
 
 

RAPPORTERING 
 
Den periodiska rapporteringen till kommunstyrelsen sker varje tertial eller vid annan 
tidpunkt som styrelsen beslutar. Rapporteringen ska ha följande innehåll: 
 

• aktuell likviditetssituation 

• låneportföljens sammansättning avseende volym, instrument, ränta och löptid 

• låneportföljens genomsnittliga löptid och ränta 

• utstående placerade medel med fördelning per placering och löptid 

• placeringsportföljens genomsnittliga löptid och avkastning 

• utestående valutaexponering 

• *uppföljning av finansieringsanalysen/kassaflödesanalysen 

• uppföljning av räntenettot 

• samtliga fattade delegationsbeslut 

• *samtliga borgensåtaganden, fördelat på beslutade och utnyttjade volymer 

• beslutad ej verkställd upplåning 
 
* Rapporteras i delårsbokslut och årsredovisningen 
 
Rapporteringen ska avse hela koncernen 
 
Ekonomichefen ska därtill lämna kommentarer till de redovisade nyckeltalen och i övrigt 
redovisa annan väsentlig information om verksamheten. 
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UPPLÅNING 
 
För lånestocken ska den genomsnittliga räntebindningstiden vara längre än ett år och mindre 
än 5 år. Lånen ska spridas på olika räntebindningsperioder. Lånens förfallotid ska spridas så 
att kommunens behov av likvida medel kontinuerligt tillgodoses.  
 
Upplåning får för kommunen ske genom:  
 
* Lån inom kommunkoncernen 
* Svenska staten 
* Svenska kommuner och landsting 
* Kommuninvest i Sverige AB 
* Europeiska Investerings Banken (EIB) 
* Nordiska Investerings Banken (NIB) 
* Allmänna Pensionsfonden eller annat pensionsinstitut 
* Svensk bank eller från svenska finansinstitut/försäkringsbolag/bostadsfinansieringsinstitut 
* Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk lånedokumen- 
   tation 
Om möjligt ska ”Gröna lån” prioriteras. 
 
 

KORTFRISTIG UTLÅNING/PLACERING 
 
Följande placeringsformer av likvida medel inom kommunen är tillåtna: 
* inlåning i svensk bank 
* värdepapper utgivna av svenska staten  
* värdepapper utgivna av helägt bolag till svenska staten 
* värdepapper utgivna av fonder innehållande värdepapper utgivna av svenska staten eller av 
   svenska staten garanterade värdepapper 
* värdepapper utgivna av svenska banker 
* värdepapper utgivna av svenska banker helägda dotterbolag som omfattas av Riksdagens 
   beslut om statsgaranti 
* värdepapper utgivna av kommuner och landsting 
* värdepapper utgivna av svenska företag med kreditvärdering K 1 (längsta löptid 6 mån.) 
* värdepapper utgivna av svenska låntagare med garanti av svensk bank 
 
Med svensk bank avses sådan bank som äger rätt att driva bankrörelse i Sverige. 
 
Vid placering med bunden löptid ska beslutshandling upprättas på sektor kommunstyrelsen 
och vidarebefordras till ekonomiavdelningens kassafunktion och i förekommande fall till 
upplånande bolag. 
Om möjligt ska ”Gröna placeringar” prioriteras. 
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DETALJBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS HANTERING AV 

BETALNINGSSTRÖMMAR OCH KRAVRUTINER  

BETALNINGSSTRÖMMAR 

Rutinerna ska vara så utformade att kommunen dels får in sina utestående fordringar så 
snabbt som möjligt och dels gör utbetalningarna på rätt dag. Principen ska vara att betalning 
ska ske i nära anslutning till tjänstens utförande. 
 
Dessutom ska följande beaktas: 
 

• Om inte annat överenskommits är kommunens betalningsvillkor 30 dagar räknat från 
fakturadatum. 

• Faktureringsavgifter eller liknande avgifter ska undvikas 

• I möjligaste mån ska en faktura per månad eftersträvas i stället för en vid leverans 

• Utbetalning av investeringsbidrag till kommunens föreningar ska ske efter redovisning  
 

KRAVRUTIN 

Rutinen skall vara så utformad att tiden från förfallodagen till ansökan om betalnings-
föreläggande/lagsökning alternativt avstängning skall vara cirka 35 dagar. 
 

Detta innebär att: 
 

 Betalningspåminnelse utsänds 5 dagar efter förfallodagen. 
 

 Inkassokrav utsänds 20 dagar efter förfallodagen; på detta krav ska kunden erinras om 
att bristande betalning kan innebära indragande av gällande service. 

 
 Förfrågan skickas till förvaltningen om betalningsföreläggande/lagsökning ska ske eller 

om det finns orsak till att det inte ska ske, vilket i så fall ska motiveras. Svar ska lämnas 
skriftligen från förvaltningen till redovisningsenheten inom 10 dagar. 

 

 Ansökan om betalningsföreläggande/lagsökning insänds till Kronofogde-
myndigheten/Intrum Justitia 40 dagar efter förfallodagen om förvaltningen så begär eller 
om svar ej erhållits från förvaltningen inom 10 dagar på begäran. 

 

 Avstängning av vatten sker senast 35 dagar efter förfallodagen efter beslut av VA-chefen 
 

 Avstängning från tillgång till barnomsorg och fritidsverksamhet sker enligt nämndens 
riktlinjer efter beslut av administrativ chef vid sektor utbildning, kultur och fritid. 

 

 Ekonomiavdelningens personal bemyndigas att i varje enskilt fall och efter särskild 
prövning samt i förekommande fall efter samråd med berörd kostnadsansvarig medgiva 
gäldenären ytterligare uppskov eller delbetalningar. 



 2016-11-11 Dnr KS 2016.386 4 
 
 
 
 

 Ränta ska utgå från förfallodagen med 8 % över gällande referensränta och med de 
begränsningar som angivits i gällande räntelag (1975:635). I de fall betalnings-förseningen 
ej innebär att krav och betalningsförelägganden följer, påföres förfalloränta nästa faktura 
eller separat räntefaktura utsändes. 

 

 Ersättning för inkassokrav, betalningsföreläggande och lagsökning ska uttas med de 
högsta belopp som anges i gällande lag eller författning 

 

 Gäldenären belastas därutöver med de avgifter som uttas av tingsrätt och kronofogde-
myndighet 

 

 Minsta belopp för debitering/återbetalning av avgifter fastställs till 50 kronor 
 

 Betalningsföreläggande/lagsökning sker ej på belopp understigande 100 kronor; 
sammanföring av fordringsbelopp kan dock i förekommande fall ske för att uppnå 
erforderliga belopp 

 

 Avskrivning sker i de fall där vidtagna åtgärder för belopp understigande 100 kronor ej 
lett till avsett resultat 

 

 Avskrivning i övriga fall sker där kronofogdemyndighet rapporterat att utmätningsbara 
tillgångar saknas, vid konkurs eller efter konkursdomares beslut samt i de fall där kredit-
upplysningar givit sådana informationer att fortsatta åtgärder bedöms som utsiktslösa 

 

 Ackordsuppgörelser kan träffas i de fall likartade uppgörelser träffas med övriga gälde-
närer. Sådan uppgörelse träffas av ekonomiavdelningens personal efter samråd med 
berörd kostnadsansvarig.  

 

 Avskrivet belopp jämte i ärendet uppkomna externa kostnader ska belasta berörd 
verksamhet 

 

 Fordringar, där bokföringsmässiga avskrivningar skett, överförs till långtidsbevakning 
och ytterligare tjänster erbjuds ej den betalningsskyldige förrän skulden reglerats; sådan 
långtidsbevakning kan överföras till inkassoföretag 

 

OSÄKRA FORDRINGAR 

För fordringar, som ännu ej har avskrivits i enlighet med ovanstående kravrutin, skall en 
bedömning göras om det är troligt att de kommer att betalas eller ej. Det gäller särskilt 
fordringar som ej har betalats inom förfallotiden trots påminnelser. En individuell 
bedömning av respektive fordran skall göras. För fordringar som bedöms som osäkra skall 
motsvarande belopp (exklusive moms) kostnadsföras på konto 7352 (befarade 
kundförluster) och reserveras på konto 1591 (osäkra kundfordringar). Vid erhållna 
betalningar av fordringar som tidigare bokförts som osäkra, vändes bokfört belopp tillbaka 
på samma konto. Bedömning/bokföring av osäkra fordringar bör göras i samband med varje 
uppföljningsrapport men skall minst ske vid delårsrapportering och årsbokslut. 
 
 



Ärendenr: KS.2022.503
Datum: 2022-11-04

Komplettering av underlag till kommunfullmäktige

Under kommunstyrelsen uppmärksammades att beräkningen i tjänsteutlåtandet inte var
uppdaterat. Ärendet kompletteras inför kommunfullmäktige med följande:

1. Diagram på sidan 4 i tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Diagram på sid 4 – avskrivningskostnader – ska ersättas med uppdaterat diagram enligt
nedan/bifogat doc samt efterföljande textstycke skall bytas ut mot uppdaterad text markerat
med gult nedanför diagrammet.

2. Uppdaterat räkneexempel daterat 2022-09-05

På sidan 5 i det tjänsteutlåtande som samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut utifrån under
stycket Ekonomisimulering ska den gamla Excel-filen bytas ut mot uppdaterat
Räkneexempel, daterat 2022-09-05 enligt nedan:



3. Rättelse av § 21 i Förslag till VA-taxa 2023

Rättelse av § 21 i VA-taxan - att den träder i kraft 2023 och inte 2022 – är noterad och
justerad i förslaget som går upp till kommunfullmäktige 14 november även med uppdaterade
datum för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter antagande ska taxan enligt rutin sammanställas med information om beslutet i
kommunfullmäktige med eventuella ändringar och publiceras på hemsidan inför
ikraftträdande.

Afram Shiba

Kommunsekreterare
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Taxa för Ale kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-10-10.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Ale kommun.
Alla avgiftsbelopp redovisas inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

Ordförklaringar

LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra
ytor

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till
den allmänna VA-anläggningen

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser
till den allmänna VA-anläggningen

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbin-
delsepunkter för V, S och Df

Tomtyteavgift: en avgift per m² Tomtyta

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av lägenhetsavgift

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet
av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m² Tomtyta eller Allmän platsmark för hantering
av dag- och dräneringsvatten. Dagvattenavgiften varierar beroende på vilken kategori
ytan definierats som.

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller
mätställe. Extra grundavgift kan tas ut vid extra mätställe och/eller servis.
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§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Ale kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den
avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls,
om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

§ 2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med

Småhusfastighet: en fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål med en- eller
tvåbostadshus. Definition används i denna taxa för debitering av dagvattenavgifter
enligt § 13 och § 16.

Exempel på Småhusfastighet är:
Villa
Parhus
Fritidshus

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål och som inte omfattas av
Småhusfastighet. Med Bostadsfastighet jämställs även fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den
huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

Exempel på Bostadsfastighet är:
Flerbostadshus Shoppingcentrum Serverhallar
Kontor Utställningslokaler

Sjukvårdslokal
Butiker Restauranger Industri
Hotell Sporthallar
Lagerbyggnader Skola

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

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd
av anläggnings lagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör
fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller
begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i Småhusfastighet eller Bostadsfastighet, där
begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea
(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende
bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för
andra fastigheter, och som är max 23 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50 % av en bostadsenhet. Exempel på
bostadsenheter med mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, äldreboende
eller komplementbyggnad med delat kök.

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där
endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 200-tal m²
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela
lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller
ouppvärmd.

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads-
karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas
bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redo-
visas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som i övrigt motsvarar sådan mark.

Tomtyta och Allmän platsmark indelas av huvudmannen i tre kategorier beroende på
ytans karaktär.

Ytkategori 1: En yta som huvudsakligen är hårdgjord. Exempel på hårdgjord yta
är asfalt, berg och tak.

Ytkategori 2: En yta bestående av både hårdgjorda ytor och ytor med hög
genomsläpplighet för dagvatten och där ingen del kan anses vara tydligt
övervägande.
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Ytkategori 3: En yta som huvudsakligen har hög genomsläpplighet för dagvatten.
Exempel på sådan yta är gräsyta, planteringar och naturmark.

Indelningen i ovan kategorier kan påverkas av åtgärder som utförts på fastigheten
såsom till exempel anläggande av fördröjningsmagasin.

Vid ändrade förhållanden ska den avgiftsskyldige meddela huvudmannen som kan
komma att besluta om en ny indelning enligt ovan.

§ 4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

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

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastig-
hetsägaren informerats om detta.

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dag-
vatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 §
LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om
detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgifts-
skyldighet inträder.

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvatten Ja Ja

Df, dag- och/eller dräneringsvatten från
fastighet

Ja Ja

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten från
Allmän platsmark Ja Ja
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Småhusfastighet och Bostadsfastighet

Avgift utgår per fastighet med:

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

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter
som ingår i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras
Förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 50 %.

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund
av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första anslut-
ningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar
enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera

a) Servisavgift

En ledning

Andel av full avgift

42 875 kr

70%

Två ledningar

Andel av full avgift

52 063 kr

85%

Tre ledningar

Andel av full avgift

61 250 kr

100%

V S Df Dg Total avgift

b) Förbindelsepunktsavgift

Andel av full avgift

16 500 kr

30%

27 500 kr

50%

11 000 kr

20%
-

55 000 kr

100%

c) Tomtyteavgift

Andel av full avgift

11,25 kr/m2

30%

18,75 kr/m2

50%

1,88 kr/m2

5%

5,62 kr/m2

15%

37,50 kr/m2

100%

d Bostadsenhetsavgift

Andel av full avgift

9 000 kr

40%

13 500 kr

60%
- -

22 500 kr

100%

e)* Avgift för Dagvatten utan
att förbindelsepunkt är
upprättad

Andel av full avgift

- - 20 188 kr

100%

- 20 188 kr

100%
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vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och det
medför att nya servisledningar behöver anläggas.

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser
anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller
avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av full
Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att
uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får inte
tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften.

5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgif-
terna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upp-
rättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan tillkom-
mande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte tidigare ska
anses ha betalats.

Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3
iakttas.

5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven
bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande
Bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindel-
sepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).



8

§ 6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:

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

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 6.1
b) med 50 %.

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av
Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tills vidare
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fast-
ighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen.

a) Servisavgift

En ledning

Andel av full avgift

42 875 kr

70%

Två ledningar

Andel av full avgift

52 063 kr

85%

Tre ledningar

Andel av full avgift

61 250 kr

100%

V S Df Dg Total avgift

b) Förbindelsepunktsavgift

Andel av full avgift

16 500 kr

30%

27 500 kr

50%

11 000 kr

20%

- 55 000 kr

100%

c)
Tomtyteavgift

Andel av full avgift

15,20
kr/m²

32%

24,70
kr/m²

52%

1,90
kr/m²

4%

5,70
kr/m²

12%

47,50 kr/m²

100%

d)* Avgift för Dagvatten utan
att förbindelsepunkt är
upprättad

Andel av full avgift

- -
20 188 kr

100%

-
20 188 kr

100%
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6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upp-
rättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).

6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindel-
sepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§ 7
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet.

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för
med:

* Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut.
I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b)
med delen Df.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men för-
bindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr
5.3 andra stycket.

Bostadsfastighet/
Småhusfastighet

Annan fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100%

Förbindelsepunktsavgift 5.1 b) 100% 6.1 b) 100%

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70%

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% - -

Avgift för dagvatten utan att
förbindelsepunkt är upprättad

5.1 e) 100%
6.1 d) 100%
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7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

* Bebyggs Bostadsfastighet eller Småhusfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i
5.3 andra stycket medger detta.

§ 8
8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften
enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och
avgifterna därmed blivit högre.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga ser-
visledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift
betalas om 15 500 kr inklusive moms. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av
övriga servisledningar.

§ 9
Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
anläggningsavgift.

§ 10
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/
eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för
fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen
särtaxa.

Bostadsfastighet/
Småhusfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30%

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% - -

Utan moms Med moms

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten

31,40 kr/m² 39,25 kr/m²
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Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvud-
mannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.

§ 11
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta
betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn
till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje
del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska
betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – inträtt
utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående
anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från
det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

§ 12
12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller
förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
överenskomna kostnader.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan
befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hän-
syn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.

12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat
läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsäga-
ren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder
och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 13–20)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13
13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

V S Df Dg Total avgift

a) en Grundavgift per år

Andel av full avgift

1 932 kr

40 %

2 897 kr

60 % - -

4 829 kr

100 %

b) en avgift per m³
levererat vatten

Andel av full avgift

15,78 kr/m³

45%

19,29 kr/m³

55% - -

35,07 kr/m³

100%

c) en Bostadsenhetsavgift
per Bostadsenhet och år
för Bostadsfastighet
eller Småhusfastighet

Andel av full avgift

217 kr

45%

266 kr

55% - -

483 kr

100 %

d) en Tomtyteavgift per
påbörjat 100-tal m²
Tomtyta och år för
Annan fastighet

Andel av full avgift

14,62 kr

45%

17,88 kr

55% - -

32,50 kr

100%

e) en Dagvattenavgift för
Småhusfastighet

Andel av full avgift - -

1 136 kr

86%

185 kr

14%

1 321 kr

100%

Avgifter enligt f) till h) nedan avser Bostadsfastighet eller Annan fastighet

Df Dg Total avgift

f) en Dagvattenavgift per m² Tomtyta och år för
Ytkategori 1

Andel av full avgift

2,61 kr/m²

86%

0,42 kr/m²

14%

3,03 kr/m²

100%

g) en Dagvattenavgift per m² Tomtyta och år för
Ytkategori 2

Andel av full avgift

1,63 kr/m²

86%

0,26 kr/m²

14%

1,89 kr/m²

100%

h) en Dagvattenavgift per m² Tomtyta och år för
Ytkategori 3

Andel av full avgift

0,33 kr/m²

86%

0,05 kr/m²

14%

0,38 kr/m²

100%
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13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och har egen mätning reduceras
Grundavgiften enligt 13 a) med 10%.

För fastighet som ingår i en Samfällighet och har gemensam mätning reduceras
Grundavgiften enligt 13 a) med 50%.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastighe-
ten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en
antagen förbrukning om 150 m³/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 80
m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad.

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per Bostadsenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra
servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett
belopp motsvarande 100 % av Grundavgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen
låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighets-
ägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kon-
trollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får
huvudmannen uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan
hos mark- och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns,
ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för
prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.

13.8 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), ska avgift utgå med 50 % av avgiften enligt 13.1 b).

§ 14
Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
brukningsavgift.

Utan moms Med moms

En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten, Ytkategori 1

2,33 kr/m² 2,91 kr/m²

En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten, Ytkategori 2

1,29 kr/m² 1,61 kr/m²

En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av
dagvatten, Ytkategori 3

0,26 kr/m² 0,33 kr/m²
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§ 15
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vatten-
mängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska
fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds till
avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifråga-
varande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan
huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spill-
vatten är avsevärd.

§ 16
Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
Grundavgiften och/eller Dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för
respektive ändamål:

V S Df Dg
Total
avgift

en Grundavgift per år

Andel av full avgift 13.1 a)

1 932 kr

40 %

2 897 kr

60 % - -

4 829 kr

100%

en Dagvattenavgift för
Småhusfastighet

Andel av full avgift 13.1 e) - -

1 136 kr

86%

185 kr

14%

1 321 kr

100%

en Dagvattenavgift per m²
Tomtyta och år för
Ytkategori 1

Andel av full avgift 13.1 f) - -

2,61 kr/m²

86%

0,42 kr/m²

14%

3,03 kr/m²

100%

en Dagvattenavgift per m²
Tomtyta och år för
Ytkategori 2

Andel av full avgift 13.1 g) - -

1,63 kr/m²

86%

0,26 kr/m²

14%

1.89 kr/m²

100%

en Dagvattenavgift per m²
Tomtyta och år för
Ytkategori 3

Andel av full avgift 13.1 h) - -

0,33 kr/m²

86%

0,05 kr/m²

14%

0,38 kr/m²

100%
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§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debi-
teras ett tillägg om 200 % av ovan angivna belopp.

§ 18
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och
avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvud-
mannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.

§ 19
Avgift enligt 13.1 a), c), d), e), f), g) och h) debiteras i efterskott per månad, kvartal,
tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta
betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 1 123 kr 1 404 kr

Uppsättning av vattenmätare 1 123 kr 1 404 kr

Avstängning av vattentillförsel 707 kr 884 kr

Påsläpp av vattentillförsel 707 kr 884 kr

Montering och demontering av strypbricka i
vattenmätare

1 414 kr 1 768 kr

Undersökning av vattenmätare 1 414 kr 1 768 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 1 061 kr 1 326 kr

Förgäves besök 707 kr 884 kr

Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig
vattenförsörjning:

Grundavgift (inkl 10 dygn) samt avgift enlig 13.1 B

Därefter per dygn, samt avgift enligt 13.1 B

915 kr

25 kr/dygn

1 144 kr

31 kr/dygn
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Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debite-
ring, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning
och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning
av fastighetsöverlåtelse.

§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

Taxans införande

§ 21
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7
samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 165 Dnr KS.2022.503

VA-taxa 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa 2023

att gälla från och med 2023-01-01. Vid ikraftträdande upphävs tidigare antagen

VA-taxa - Taxa för Ale kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning,

antagen av kommunfullmäktige i beslut KF § 249, 2021-12-20.

Deltagande i beslut

Dennis Ljunggren (S), Sandi Nordin (S), Sven Engdahl (V) och Jessika

Loftbring (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

VA-taxan omfattar en brukningstaxa och en anläggningstaxa. Föreslagna

brukningsavgifter har tagits fram utifrån målsättningen att täcka Ales drift- och

underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga

kostnader som inte täcks av anläggningsavgifterna.

De föreslagna anläggningsavgifterna har tagits fram för att de ska täcka Ales

kostnader för kommande utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till en

högre grad än vad de gör idag. Föreslagen VA-taxa 2023 vad avser

brukningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning med ca 11 mkr, vilket utgör

en avgiftshöjning om ca 16 % för brukningsavgifterna räknat på totalen.

Föreslagen VA-taxa 2023 vad avser anläggningsavgifter ger en uppskattad

intäktsökning på ca 7,5 mkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 20 % för

anläggningsavgifterna räknat på totalen. Föreslagen avgiftshöjning ger ca 87 %

täckningsgrad för planerad byggnation. Ytterligare relativt stora höjningar av

anläggningstaxan krävs således kommande år för att uppnå full täckningsgrad.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut SBN § 206, 2022-09-07 föreslagit

kommunfullmäktige att anta en VA-taxa från och med 2023. Kommunstyrelsen

föreslår detsamma till kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-06

Förslag till VA-taxa 2023

Rapport VA-taxa 2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 206, 2022-09-07

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet lämnar följande

protokollsanteckning:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet deltar inte i beslutet då

ärendets tjänsteutlåtande inte är korrekt.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom

Ekonomichef

Sektorchef samhällsbyggnad

Redovisningsenheten

Kontaktcenter



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.503
Datum: 2022-10-06
Ekonomichef Ken Gunnesson

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

Kommunstyrelsen

VA-taxa 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-taxa 2023 att gälla från

och med 2023-01-01. Vid ikraftträdande upphävs tidigare antagen VA-taxa - Taxa för Ale

kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige i beslut

KF § 249, 2021-12-20.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

VA-taxan omfattar en brukningstaxa och en anläggningstaxa. Föreslagna brukningsavgifter
har tagits fram utifrån målsättningen att täcka Ales drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga kostnader som inte täcks av
anläggningsavgifterna.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut SBN § 206, 2022-09-07 föreslagit
kommunfullmäktige att anta en VA-taxa från och med 2023.

De föreslagna anläggningsavgifterna har tagits fram för att de ska täcka Ales kostnader för
kommande utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till en högre grad än vad de gör
idag. Föreslagen VA-taxa 2023 vad avser brukningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning
med ca 11 mkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 16 % för brukningsavgifterna räknat på
totalen. Föreslagen VA-taxa 2023 vad avser anläggningsavgifter ger en uppskattad
intäktsökning på ca 7,5 mkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 20 % för
anläggningsavgifterna räknat på totalen. Föreslagen avgiftshöjning ger ca 87 % täckningsgrad
för planerad byggnation. Ytterligare relativt stora höjningar av anläggningstaxan krävs
således kommande år för att uppnå full täckningsgrad.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-06

Förslag till VA-taxa 2023

Rapport VA-taxa 2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 206, 2022-09-07

Tjänsteutlåtande sektor samhällsbyggnad

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen/styrdokument

För kännedom

Ekonomichef
Sektorchef samhällsbyggnad
Redovisningsenheten
Kontaktcenter

Ärendet

VA-taxan omfattar en brukningstaxa och en anläggningstaxa. Föreslagna brukningsavgifter
har tagits fram utifrån målsättningen att täcka Ales drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga kostnader som inte täcks av
anläggningsavgifterna.

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut SBN § 206, 2022-09-07 föreslagit

kommunfullmäktige att anta en VA-taxa från och med 2023.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Utifrån att Ale är en växande kommun ställer det krav på investeringar och reinvesteringar i
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1. Inledning 

Till 2022 gjorde Ale kommun stora förändringar i sin VA-taxa. Tillsammans med VA 
Strategi arbetades den tidigare, äldre taxekonstruktionen om för att anpassas efter 
branschstandarden, det vill säga efter det normalförslag till VA-taxa som tagits fram 
av Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-huvudmän. 

Den nya taxekonstruktionen innebär en ökad trygghet då en kommun som följer 
branschstandarden kan känna en större säkerhet att taxan håller vid en eventuell 
prövning jämfört med en kommun vars taxa inte gör det. Dock är det efter en sådan 
stor omställning viktigt att inte släppa taxearbetet – kommunen bör fortsätta arbeta 
aktivt med taxan för att säkerställa att VA-huvudmannen får täckning för sina 
nödvändiga kostnader. Inte minst är detta viktigt i Ales fall då kommunen är i ett 
expansivt läge och står inför en kraftigt ökande investeringstakt. Därför har VA 
Strategi, tillsammans med VA-avdelningen i Ale kommun, sett över kommunens 
gällande VA-taxa 2022 och tagit fram ett förslag till både nya anläggnings- och 
brukningsavgifter 2023. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att beskriva VA Strategis uppdrag att ta fram ett förslag 
till 2023 års anläggnings- och brukningsavgifter i Ale kommun. 

Målsättningen med de föreslagna anläggningsavgifterna är att de ska täcka Ales 
kostnader för kommande utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till en högre 
grad än vad de gör idag. Brukningsavgifterna har tagits fram utifrån målsättningen att 
täcka Ales drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra 
nödvändiga kostnader som inte täcks av anläggningsavgifterna. 

1.2 Rapportens innehåll 

I kapitel 2 presenteras VA Strategis förslag till nya anläggningsavgifter i Ale 2023. 
Kapitlet innehåller även en beskrivning av det underlag som ligger till grund för 
beräkningarna av de nya avgifterna, samt en analys av vilka konsekvenser de nya 
avgifterna får, både för Ale som VA-huvudman och för de avgiftsskyldiga inom 
kommunen. 

I Kapitel 3 presenteras VA Strategis förslag till nya brukningsavgifter i Ale 2023.  
Liksom föregående kapitel ingår även en genomgång av beräkningsförutsättningarna 
samt en konsekvensanalys av de nya avgifterna. 

Avslutningsvis sammanfattas resultatet av detta projekt i Kapitel 4, som också 
inkluderar VA Strategis slutliga rekommendationer för hur Ale bör gå vidare i arbetet 
med sin VA-taxa.  
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2. Anläggningsavgifter 

2.1 Gällande anläggningstaxa i Ale 2022 

I Tabell 1 redovisas 2022 års anläggningsavgifter i Ale, och i Tabell 2–Tabell 3 finns 
information om de reduktionsregler som tillämpas i samma taxa. 

Tabell 1: Anläggningsavgift i Ales gällande taxa 2022. 

Avgiftsparametrar Exkl. moms Inkl. moms 

a) Servisavgift  43 000 kr   53 750 kr  

b) Förbindelsepunktsavgift  37 536 kr   46 920 kr  

c) Tomtyteavgift  26,40 kr/m2   33,00 kr/m2  

d) Bostadsenhetsavgift  15 048 kr   18 810 kr  

f) Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är 
upprättad  13 956 kr   17 445 kr  

Tabell 2: Reduktionsregler för servisavgiften i Ales gällande taxa 2022. 

Andel av full servisavgift som ska erläggas 

1 ledning 70 % 

2 ledningar 85 % 

3 ledningar 100 % 

Tabell 3: Reduktionsregler för övriga avgiftsparametrar i Ales gällande taxa 2022. 

Andel av full avgift som ska erläggas 

 V S Df Dg 

Förbindelsepunktsavgift 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 30 % 50 % - 20 % 

Bostadsenhetsavgift 30 % 50 % - 20 % 

Avgift Df utan FP - - 100 % - 

Till större del följer Ales gällande anläggningstaxa Svenskt Vattens senaste taxeförslag 
P120. När det kommer till reduktionsreglerna i Tabell 3 är det dock Svenskt Vattens 
tidigare taxeförslag, P96, som dessa reduktionsregler är baserade på. Att gällande 
anläggningstaxa inte följer P120 fullt ut beror på att den togs fram innan Svenskt 
Vatten släppte sitt nya förslag, vilket de inte gjorde förrän under den senare delen av 
2021. Då önskan från Ale är att helt gå över till P120 innehåller det nya förslaget till 
anläggningsavgifter 2023 en annan konstruktionen på reduktionsreglerna. 
Konsekvenserna av denna ändring analyseras senare i detta kapitel. 
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2.2 Beräkningsförutsättningar 

Vid beräkningarna av ett förslag till nya anläggningsavgifter har VA Strategi utgått 
från de områden Ale förväntas bygga ut det allmänna VA-nätet till och ansluta inom de 
kommande tre åren, samt den genomsnittliga förväntade förtätningen under samma 
tidsperiod. Beräkningsarbetet syftar till att fördela Ales investeringsutgifter för 
kommande utbyggnad rättvist och skäligt mellan de fastigheter som kommer bli 
avgiftsskyldiga i framtiden. Hänsyn ska tas dels till den kostnad varje fastighet kommer 
orsaka, dels till den nytta fastigheten kommer få.  

De områden och anslutningar som ingår i underlaget för beräkningarna av 2023 års 
anläggningsavgifter i Ale beskrivs nedan. 

Smedjebacken: avser ett så kallat §6-område med befintlig villabebyggelse (nio 
fastigheter) som Ale fått föreläggande från länsstyrelsen att förse med kommunalt 
dricks- och spillvatten. Området anslöts och debiterades anläggningsavgift redan 
2021, men används i beräkningarna av 2023 års avgifter som ett referensprojekt. 

Knuts väg: avser åtta industrifastigheter som planeras debiteras anläggningsavgift 
under 2022, och därmed inte enligt de nya föreslagna avgifterna. Därför är även detta 
område att se som ett referensprojekt. De åtta fastigheterna som ingår i 
beräkningsunderlaget för Knuts väg förväntas debiteras anläggningsavgift som 
obebyggda. Bostadsenhetsavgift kommer sedan debiteras i takt med att fastigheterna 
bebyggs. Ale har gjort en uppskattning av den bebyggelse som tros kunna ske på 
fastigheterna inom en treårsperiod, och denna bedömning har tagits med i 
beräkningsunderlaget. Området förses med samtliga fyra vattentjänster. 

Osbacken: likt Knuts väg avser Osbacken ett område med industrifastigheter som 
planeras debiteras anläggningsavgift under 2022 (eventuellt några under 2023). 
Osbacken utgör således det tredje referensprojektet i beräkningarna av det nya 
förslaget till anläggningsavgifter. Även för Osbacken har Ale gjort en uppskattning av 
den troliga bebyggelsen inom en treårsperiod då de sex fastigheterna som ingår i 
beräkningsunderlaget för Osbacken ännu är obebyggda. Området förses med dricks- 
och spillvatten. 

Änggatan: avser en redan genomförd nyanslutning av en fastighet med 
flerfamiljsbebyggelse. Änggatan är därför ytterligare ett referensprojektet som tagits 
med i beräkningarna av 2023 års avgifter. Fastigheten består av två skiften, och på 
varje skifte har ett flerfamiljshus anslutits till samtliga fyra vattentjänster. 

Källtorpsvägen: avser ett område med befintlig villabebyggelse där en del av 
fastigheterna redan är anslutna genom ett privat ledningsnät. Då området ligger inom 
ett befintligt verksamhetsområde är Ale kommun dock skyldiga att förse samtliga 
fastigheter med kommunalt VA. Ett potentiellt alternativ för Ale har varit att ta över 
det privata ledningsnätet, men eftersom bedömningen är att detta nät inte håller för 
att ansluta de ytterligare fastigheterna som ska anslutas kommer en ny anläggning 
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behöva byggas. Detta innebär höga kostnader, inte minst i relation till de 
anläggningsavgifter som beräknas kunna debiteras– eftersom en del av fastigheterna 
är anslutna sedan tidigare har de redan betalat anläggningsavgift. Endast fyra 
fastigheter i området bedöms kunna debiteras tillkommande anläggningsavgift, och 
projektet är planerat att genomföras under 2022. Källstorpsvägen utgör således det 
femte (och sista) referensprojektet i beräkningarna av 2023 års avgifter. 

Rished: avser anläggande av 1–2 servisuppsättningar (dricks- och spillvatten) till ett 
nytt detaljplaneområde. I området planeras det för flerfamiljsbebyggelse, vilket 
beräknas generera höga intäkter i relation till Ales låga kostnader för att ordna 
anslutningen. I investeringskalkylen för Rished ligger dock, utöver de 1–2 
servisuppsättningarna, det även med en kostnad på 1 mkr för detaljplaneområdets 
uppskattade andel av den upprustning som krävs av en befintlig pumpstation i 
närområdet. Tidpunkten för Risheds anslutning är ännu osäker, men är förväntad att 
ske inom en treårsperiod. 

Gallåsvägen: avser anslutning av tre flerfamiljshus med 12 bostäder vardera. 
Fastigheterna är planerade att anslutas och debiteras anläggningsavgift 2023/2024, 
och fastigheterna kommer anslutas till samtliga fyra vattentjänster. 

Äskekärr: avser utbyggnad av en kommunal industriplan. Uppskattningsvis är det 14 
industrifastigheter som kommer anslutas till samtliga fyra vattentjänster. Tidpunkten 
för planens genomförande är ännu osäker, men anslutningarna förväntas ske inom en 
treårsperiod. 

Nödinge centrum: avser anslutning av flera nya kvarter i centrala Nödinge 2025/2026. 
I området planeras det för en blandad bebyggelse (flerfamiljshus, ett nytt kommunhus, 
parkeringshus samt diverse verksamheter) som kommer anslutas till samtliga fyra 
vattentjänster. Nödinge centrum som projekt beräknas orsaka höga kostnader ur ett 
VA-perspektiv. Dock bedömer Ale att större delen av VA-kostnaderna inte är direkt 
kopplade till de nya anslutningarna som ska ordnas, varför denna del av kostnaderna 
inte har inkluderats i beräkningsunderlaget för 2023 års anläggningsavgifter. Istället 
kommer dessa kostnader läggas på brukningsavgifterna. 

Gustavas plats: avser en ny detaljplan inom befintligt verksamhetsområde där en 
servisuppsättning ska ordnas (samtliga vattentjänster). I området planeras 
flerfamiljsbebyggelse och centrumverksamhet, vilket beräknas generera höga intäkter 
i relation till Ales låga kostnader för att ordna anslutningen. Tidpunkten för projektets 
genomförande är ännu osäker, men förväntas ske inom en treårsperiod.  

Normal förtätning (enstaka serviser, tillbyggnader och tillkommande vattentjänster):  
när en fastighet ansluts inom ett befintligt verksamhetsområde krävs mindre 
investeringar för VA-huvudmannen jämfört med när hela områden byggs ut. I vissa fall 
krävs inte någon fysisk förändring alls eftersom servisledningar redan finns sedan 
tidigare. Eftersom beräkning av avgifter för VA handlar om att fördela kostnader är 
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det dock viktigt att fånga upp de kostnader som faktiskt finns och kan kopplas till olika 
former av anslutningar. Ale har därför tagit fram en snittkostnad på 80 000 kr för att 
göra en servisavsättning i ett befintligt verksamhetsområde – en kostnad som har 
använts för att uppskatta investeringsutgiften för den förväntade förtätningen mellan 
2023 och 2025. Eftersom förtätningen framöver förväntas fortsätta i samma takt 
som tidigare år har den verkliga förtätningen 2019–2021 använts som en prognos för 
kommande tre år.  

I Tabell 4 redovisas de av Ale uppskattade investeringsutgifterna för ovanstående 
anslutningar (för redan genomförda referensprojekt används den faktiska 
investeringen). I tabellen redovisas även den intäkt som hade genererats med 2022 
års anläggningstaxa i Ale, samt den resulterande kostnadstäckningsgraden, som visar 
hur stor del av investeringsutgiften som skulle täckas med gällande taxa. 

Tabell 4: Investeringsutgift, intäkt och kostnadstäckningsgrad för anslutningarna i 
beräkningsunderlaget, räknad utifrån 2022 års gällande anläggningstaxa (exkl. moms). 

Område Investeringsutgift Intäkt med 
gällande taxa 

Kostnads-
täckningsgrad 

Smedjebacken 5 900 tkr 1 118 tkr 19% 

Knuts väg 1 600 tkr 2 098 tkr 131% 

Osbacken 2 500 tkr 2 438 tkr 98% 

Änggatan 2 000 tkr 949 tkr 47% 

Källtorpsvägen 6 000 tkr 427 tkr 7% 

Rished 1 160 tkr 2 852 tkr 246% 

Gallåsvägen 300 tkr 783 tkr 261% 

Äskekärr 13 800 tkr 3 605 tkr 26% 

Nödinge centrum 16 500 tkr 15 399 tkr 93% 

Gustavas plats 80 tkr 2 179 tkr 2 724 % 

Uppskattad förtätning 2023 480 tkr 686 tkr 143% 

Uppskattad förtätning 2024 640 tkr 2 891 tkr 452% 

Uppskattad förtätning 2025 960 tkr 2 017 tkr 210% 

Summerat 51 920 tkr 37 442 tkr 72% 

Som framgår av tabellen varierar kostnadstäckningsgraderna kraftigt mellan de olika 
områdena och förtätningarna – från Källtorpsvägens 7 % till Gustavas plats 2 724 %. 
Som förklarades i områdesbeskrivningarna ovan beror den låga täckningsgraden för 
Källtorpsvägen på att en helt ny anläggning behöver anordnas, samtidigt som 
anläggningsavgift endast kommer kunna debiteras av fyra fastigheter i området. 
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Dessa fastigheter är dessutom småhus, varav de flesta inte kommer anslutas till 
samtliga vattentjänster, vilket resulterar i relativt låga anläggningsavgifter. För 
Gustavas plats, däremot, förväntas många bostadsenhetsavgifter kunna debiteras. 
Samtidigt krävs endast anläggande av en servisuppsättning, vilket innebär väldigt låga 
kostnader i relation till de beräknade intäkterna. 

Generellt kan sägas att de stora skillnaderna i Tabell 4 delvis beror på omfattningen av 
det arbete som krävs av Ale som VA-huvudman – i vissa områden behöver helt nya 
distributionsnät anläggas, medan det för andra anslutningar endast krävs en eller ett 
fåtal serviser. Skillnaderna i kostnadstäckningsgrad påverkas också av den typ av 
bebyggelse som ska anslutas. En jämförelse av de olika områdena visar tydligt att 
områden med villabebyggelse (Källtorpsvägen och Smedjebacken) är förknippade med 
låga kostnadstäckningsgrader, medan intäkterna från industri- och 
flerfamiljsbebyggelse (de flesta övriga områden) i de flesta fall beräknas täcka 
utbyggnadskostnaderna, även om det varierar en del här.  

Trots att de flesta områden i Tabell 4 har kostnadstäckningsgrader på runt 100 % eller 
betydligt högre beräknas den totala kostnadstäckningen för all kommande utbyggnad 
”endast” till 72 %. Detta beror på att de områden med lägst kostnadstäckningsgrader 
också utgör några av de allra största områdena sett till storleken på investeringen. 
Bortsett från Nödinge centrum är de tre områdena med lägst kostnadstäckningsgrad 
(Källtorpsvägen, Smedjebacken och Äskekärr) även de tre största områdena. 
Investeringen för dessa tre områden utgör tillsammans nästan hälften av den totala 
investeringen för all utbyggnad. Naturligt får därför dessa område en stor betydelse 
för den totala kostnadstäckningen. 

Den totala kostnadstäckningsgraden med gällande taxa på 72 % motsvarar ett 
underskott på ca 14,5 mkr. Detta innebär att den övergripande taxenivån behöver 
höjas med ca 40 % för att anläggningstaxan ska nå full kostnadstäckning (varje 
avgiftsparameter i anläggningstaxan hade behövt höjas med ca 40 %). Dock är det 
tveksamt om en så pass kraftig höjning kan anses vara skälig och rättvis att göra från 
ett år till ett annat. Därför har VA Strategi, tillsammans med Ale kommuns VA-enhet, 
kommit överens om att ta fram ett förslag till nya anläggningsavgifter utifrån 
målsättningen att höja den övergripande taxenivån med ca 20 %. 

2.3 Förslag till anläggningsavgifter 2023 

I Tabell 5 redovisas förslaget till nya anläggningsavgifter i Ale 2023. Tabellen innehåller 
både föreslagna avgiftsnivåer och reduktionsregler för de olika avgiftsparametrarna 
som ingår i anläggningstaxan. 
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Tabell 5: Förslag till anläggningsavgifter i Ale 2023 (inkl. moms). 
a) Servisavgift  

 En ledning 42 875 kr, 70 % 

 Två ledningar 52 063 kr, 85 % 

 Tre ledningar 61 250 kr, 100 % 

  V S Df Dg Total 
avgift 

b) Förbindelsepunktsavgift 16 500 kr 
30 % 

27 500 kr 
50 % 

11 000 kr 
20 % - 55 000 kr 

c) Tomtyteavgift 11,25 kr 
30 % 

18,75 kr 
50 % 

1,88 kr 
5 % 

5,62 kr 
15 % 37,50 kr 

d) Bostadsenhetsavgift 9 000 kr 
40 % 

13 500 kr 
60 % - - 22 500 kr 

e) Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad - - 20 188 kr 

100 % - 20 188 kr 

2.4 Analys av konsekvenserna av de föreslagna anläggningsavgifterna 

Konsekvenser för exempelfastigheter 

För att få en uppfattning om vad det nya förslaget till anläggningsavgifter innebär har 
konsekvenserna av de nya avgifterna jämförts för ett antal exempelfastigheter. De 
fastigheter som jämförs är dels typhus A och B, två typfastigheter som ofta används i 
nationell statistik, dels ett antal fastigheter som speglar kommande utbyggnad i Ale 
(se Tabell 6). 

Tabell 6: Exempelfastigheter som används för att jämföra gällande och ny föreslagen taxa. 

Typhus A 
En villa med en 800 m2 stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra 
vattentjänster (V S Df Dg). 

Typhus B Ett flerfamiljshus med 15 bostäder och en 800 m2 stor tomt som ska 
anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg). 

Villa 1 
En villa med en 1 200 m2 stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra 
vattentjänster (V S Df Dg). 

Villa 2 
En villa med en 1 500 m2 stor tomt som ska anslutas till vattentjänsterna 
V och S. 

Flerfamiljshus 
Ett flerfamiljshus med 20 bostäder och en 3 000 m2 stor tomt som ska 
anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg). 

Verksamhet 
En verksamhet med en bruttoarea (BTA) på 1 200 m2 en 3 000 m2 stor 
tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg). 
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Industri 1 
Ett industrifastighet med en bruttoarea (BTA) på 600 m2 en 2 000 m2 
stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg). 

Industri 2 
Ett industrifastighet med en bruttoarea (BTA) på 2 000 m2 en 5 000 m2 
stor tomt som ska anslutas till vattentjänsterna V och S. 

I Tabell 7 redovisas konsekvenserna för exempelfastigheterna med den nya föreslagna 
anläggningstaxan. Som framgår av tabellen ligger fastigheterna samlade runt en 
avgiftshöjning på strax under 20 %, med undantag för Industri 2 som får en klart 
större höjning än så (30 %). 

Här är det viktigt att påpeka att anläggningsavgiften är en engångsavgift – de flesta 
fastighetsägare som kommer debiterats anläggningsavgift enligt den nya taxan har 
inte debiterats avgifter med en tidigare taxa. Av den anledningen kan det därför vara 
missvisande att prata om att deras avgift förändras. När utbyggnad sker i etapper eller 
i större exploateringsområden kan dock taxeförändringar mellan åren göra att grannar 
får betala olika höga avgifter beroende på vilken sida av ett årsskifte deras anslutning 
färdigställs och förmedlas.  

Tabell 7: Konsekvenser av de föreslagna anläggningsavgifterna för utvalda exempelfastigheter 
(inkl. moms).  

Avgift med 
gällande taxa  

Avgift med 
föreslagen taxa 

Förändring 
(kr) 

Förändring 
(%) 

Typhus A  145 880 kr   168 750 kr   22 870 kr  16% 

Typhus B  409 220 kr   483 750 kr   74 530 kr  18% 

Villa 1  159 080 kr   183 750 kr   24 670 kr  16% 

Villa 2  137 871 kr   163 563 kr   25 692 kr  19% 

Flerfamiljshus  575 870 kr   678 750 kr   102 880 kr  18% 

Verksamhet  331 340 kr   386 250 kr   54 910 kr  17% 

Industri 1  241 910 kr   281 250 kr   39 340 kr  16% 

Industri 2  395 800 kr   516 063 kr   120 263 kr  30% 

De skillnader som finns mellan de olika exempelfastigheterna är ett resultat av framför 
allt två förändringar som skett jämfört med gällande taxa: en omfördelning i balansen 
mellan de olika avgiftsparametrarna samt de nya reduktionsreglerna. Omfördelningen i 
balansen mellan avgiftsparametrarna innebär helt enkelt att de olika avgifterna i taxan 
har höjts olika mycket. Som visas i Tabell 8 har bostadsenhetsavgiften höjts något mer 
än övriga parametrar. Detta har gjorts bland annat då avgiften kan anses ligga relativt 
lågt i Ales gällande taxa, något som framgår relativt tydligt från en del av de analyser 
som presenteras senare i kapitlet. 
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Tabell 8: Jämförelse av avgiftsparametrarna i gällande och föreslagen ny taxa (exkl. moms). 

Avgiftsparametrar Gällande taxa Föreslagen taxa Förändring 
(kr) 

Förändring 
(%) 

Servisavgift  43 000 kr  49 000 kr  6 000 kr  14 % 

Förbindelsepunktsavgift  37 536 kr  44 000 kr  6 464 kr  17 % 

Tomtyteavgift 26,40 kr/m2 30,00 kr/m2  3,60 kr/m2 14 % 

Bostadsenhetsavgift 15 048 kr 18 000 kr  2 952 kr  20 % 

Att bostadsenhetsavgiften höjts mer än övriga parametrar beror dock inte enbart på 
att den anses ligga relativt lågt i gällande taxa, utan även på att beräkningsunderlaget 
består av ett högt antal bostadsenheter – totalt ca 1 750 st. Detta kan jämföras med 
det totala antalet fastigheter på drygt 100 st. Det höga antalet bostadsenheter i 
relation till antalet fastigheter innebär att den totala intäkten med gällande taxa som i 
Tabell 4 beräknades fram till 37 442 tkr består till nästan 70 % av just 
bostadsenhetsavgifter. En så stor andel innebär att det klart effektivaste sättet att få 
upp den totala kostnadstäckningen är genom att höja just bostadsenhetsavgiften. 

Samtidigt är det här viktigt att tänka på vad som är rättvist och skäligt – att enbart 
höja bostadsenhetsavgiften för att nå en viss kostnadstäckning skulle slå hårt på 
fastigheter med många bostadsenheter, medan framför allt villafastigheterna skulle 
påverkas klart mindre. Med andra ord hade skillnaderna mellan fastigheterna i Tabell 7 
blivit betydligt större än vad de är just nu, varför bostadsenhetsavgiften endast höjts 
några fåtal procent mer än övriga parametrar. Dock har bostadsenhetsavgiften 
fortfarande höjts mest, vilket är förklaringen till att de exempelfastigheter som har 
många bostadsenheter också får de största höjningarna (generellt sett). 

Den andra anledningen till att vi ser skillnader mellan de olika exempelfastigheterna 
beror på de nya föreslagna reduktionsreglerna. Den kanske största skillnaden mellan 
det nya förslaget och Ales gällande taxa är hur bostadsenhetsavgiften reduceras. I 
Ales gällande taxa är avgiften fördelad på vattentjänsterna V, S och Dg (se Tabell 3), 
medan den i det nya förslaget endast är uppdelad på V och S (se Tabell 5). Med 
gällande taxa hade således en fastighet som endast förses med V och S fått en 
reduktion i sin bostadsenhetsavgift, medan full avgift hade utgått med den nya 
föreslagna taxan. Det är på grund av detta som exempelfastigheterna i Tabell 7 som 
endast förses med V och S (Villa 2 och Industri 2) får de största höjningarna – en 
större andel av Ales utbyggnadskostnader har fördelats på dessa fastigheter. För 
Industri 2, som även har ett högt antal bostadsenheter, blir effekten ännu tydligare. 

Att bostadsenhetsavgiften inte är fördelad på någon av dagvattentjänsterna i P120 
(som det nya förslaget till anläggningsavgifter är baserad på) beror på att Svenskt 
Vatten anser att en fastighets nytta av omhändertagande av dagvatten inte speglas 
antalet bostadsenheter på ett rättvist och skäligt sätt. Snarare är det fastighetens 
tomtyta, liksom eventuella förbindelsepunkter för dagvatten, som bättre speglar 
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denna nytta. När Ales reduktionsregler anpassas till detta sätt att se på nyttan av 
dagvatten innebär detta en omfördelning av kostnaderna – en ny kostnadsfördelning 
som bör kunna anses vara mer rättvis och skälig. 

Balansen mellan de olika avgiftsparametrarna 

Ett sätt att analysera balansen i anläggningstaxan är att kontrollera hur avgiften för 
ett typhus A är fördelad. VA Strategis utgångspunkt är att hitta en fördelning som 
innebär att ett typhus A ligger nära 50/50 % i förhållandet mellan kostnads- och 
nyttoparametrarna. Medan servisavgiften är att se som en ren kostnadsparameter, 
och förbindelsepunkts- och bostadsenhetsavgiften som rena nyttoparametrar, kan 
tomtyteavgiften till viss del anses spegla både kostnad och nytta. Visserligen anses 
tomtyteavgiften i huvudsak vara en kostnadsparameter, men i viss utsträckning 
speglar den även nyttan en fastighet har av tillgången till VA – en större tomt ger 
möjlighet till mer bebyggelse. VA Strategis utgångspunkt är därför att 80 % av 
tomtyteavgiften är att se som kostnadsrelaterad, och resterande 20 % som 
nyttorelaterad. 

Baserat på bedömningen ovan går det att beräkna fördelningen mellan kostnad och 
nytta för anläggningsavgiften för exempelvis ett typhus A. Med de föreslagna 
avgiftsnivåerna i Ale 2023 blir denna fördelning 51 % kostnadsparametrar och 49 % 
nyttoparametrar (se Figur 1), vilket bör säkerställa att lagens krav på en rättvis och 
skälig fördelning uppfylls. 

Figur 1: Andel kostnads-/nyttoparametrar för anläggningsavgiften för typhus A. 

 

Ett annat potentiellt sätt att analysera balansen i anläggningstaxan kan vara att 
jämföra anläggningsavgiften för typhus A med avgiften för typhus B. Vid beräkning av 
anläggningsavgift är den enda skillnaden mellan de två fastigheterna att typhus B 
debiteras 14 st fler bostadsenhetsavgifter. Genom att ställa avgiften för typhus B i 
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relation till typhus A kan ett potentiellt nyckeltal beräknas fram som beskriver hur 
många gånger större anläggningsavgiften är för typhus B. Hur högt eller lågt talet blir 
styrs av bostadsenhetsavgiftens storlek i förhållande till övriga avgiftsparametrar. 

Tabell 9: Förhållandet mellan anläggningsavgiften för typhus A och B (inkl. moms). 
Anläggningsavgift typhus A 168 750 kr 

Anläggningsavgift typhus B 483 750 kr 

Avgift typhus B/avgift typhus A 2,87 

Från Tabell 9 framgår att anläggningsavgiften för typhus B, med de nya föreslagna 
avgifterna, är 2,87 gånger större än avgiften för typhus A. Det ska poängteras att 
varken vattentjänstlagen eller praxis säger något om hur förhållandet mellan avgiften 
för typhus A och B bör se ut. Från en analys gjord av VA Strategi framgår det dock att 
drygt hälften av Sveriges samtliga kommuner ligger inom spannet 2,5–3,5 (baserat på 
kommunernas taxor 2021, sammanställt från Svenskt Vatten), med ett medelvärde på 
3,17 (se Bilaga 1). Ales 2,87 ligger därmed någorlunda nära det nationella genomsnittet. 

Eventuellt kan ett förhållande mellan avgiften för ett typhus A och typhus B på 2,87 
anses vara något lågt, vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på en relativ låg 
bostadsenhetsavgift i jämförelse med övriga avgiftsparametrar. Dock är motsvarande 
förhållande med Ales gällande taxa 2,81, vilket innebär att det nya förslaget till avgifter 
2023 utgör ett steg närmare det nationella snittet. Som förklarats ovan beror 
skillnaden på att bostadsenhetsavgiften höjts mer än övriga parametrar (se Tabell 8). 

2.5 Förslag till anläggningsavgift för annan fastighet 

I P120 beskrivs annan fastighet som en fastighet som har sin huvudsakliga nytta 
kopplad till storleken på fastigheten (snarare än till storleken på eventuella byggnader 
som finns på fastigheten). Eftersom eventuella byggnader inte anses utgöra ett 
rättvist mått på nyttan av fastighetens tillgång till VA debiteras inte annan fastighet 
någon bostadsenhetsavgift. Istället speglas nyttan för annan fastighet genom en 
tomtyteavgift som är högre än den för bostadskategorin. 

För att beräkna tomtyteavgiften för annan fastighet har VA Strategi utgått från ett 
antal exempel på annan fastighet som kan tänkas komma att anslutas till den allmänna 
anläggningen i Ale framöver. Bostadsenhetsavgiften som dessa exempelfastigheter 
hade fått betala om de tillhört bostadskategorin omvandlas sedan till en 
kvadratmeteravgift som läggs på tomtyteavgiften för annan fastighet. I Tabell 10 
presenteras de exempelfastigheter som används i beräkningarna för annan fastighet. 

Tabell 10: Exempelfastigheter som används för att beräkna tomtyteavgift för annan fastighet. 

Exempelfastighet Bostadsenheter/-
ekvivalenter Tomtyta 

Idrottsplats 2 st 35 000 m² 
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Obemannad bensinstation 1 st 1 250 m² 

Avfallsanläggning 3 st 6 300 m² 

Genom att beräkna den totala bostadsenhetsavgiften för respektive exempelfastighet 
får vi fram en nyttoavgift som fastigheten hade betalat om den tillhört 
bostadskategorin. En annan fastighet som är lika stor och har lika många 
bostadsenheter som en motsvarande bostadsfastighet bör kunna anses ha en 
likvärdig nytta, vilket rimligtvis bör resultera i en likvärdig nyttoavgift. Därför slår vi ut 
respektive exempelfastighets bostadsenhetsavgift på fastighetens tomtyta, och på så 
vis får vi fram en nyttoavgift per m2 tomtyta som kan läggas på tomtyteavgiften för 
annan fastighet (se Tabell 11). 

Tabell 11: Beräkning av extra nyttodel på tomtyteavgiften för annan fastighet (exkl. moms). 

Exempelfastighet  Bostadsenhetsavgift* Bostadsenhetsavgift per m2 tomtyta 

Idrottsplats 36 000 kr 1,03 kr 

Obemannad bensinstation 18 000 kr 14,40 kr 

Avfallsanläggning 54 000 kr 8,57 kr 

Genomsnittlig bostadsenhetsavgift per m2 tomtyta 8,00 kr 
*Samtliga fastigheter antas förses med alla fyra vattentjänster, därav ingen reducerad avgift. 

Den genomsnittliga bostadsenhetsavgiften per m2 tomtyta på 8 kr adderas till den 
tomtyteavgift som föreslås för bostadskategorin (30 kr) för att landa i en föreslagen 
tomtyteavgift för annan fastighet. Resultatet blir 38 kr/m2. VA Strategis förslag till 
anläggningsavgift för annan fastighet i Ale 2023 presenteras i sin helhet i Tabell 12. 

Tabell 12: Förslag till anläggningsavgift för annan fastighet i Ale 2023 (exkl. moms). 
a) Servisavgift  

 En ledning 34 300 kr, 70 % 

 Två ledningar 41 650 kr, 85 % 

 Tre ledningar 49 000 kr, 100 % 

  V S Df Dg Total 
avgift 

b) Förbindelsepunktsavgift 13 200 kr 
30 % 

22 000 kr 
50 % 

8 800 kr 
20 % - 44 000 kr 

c) Tomtyteavgift 12,16 kr 
32 % 

19,76 kr 
52 % 

1,52 kr 
4 % 

4,56 kr 
12 % 38,00 kr 

d) Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad - - 16 150 kr 

100 % - 16 150 kr 
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Notera att de föreslagna reduktionsreglerna för tomtyteavgiften skiljer sig något 
mellan annan fastighet och bostadskategorin. Mer specifikt är en större andel av 
tomtyteavgiften här fördelad på V och S, och en mindre andel på dagvattentjänsterna. 
Detta beror på att den extra nyttodel som lagts på tomtyteavgiften för annan 
fastighet är framräknad utifrån bostadsenhetsavgiften i Tabell 5, vilken endast är 
uppdelad på V och S. Därför har även den extra nyttodelen i tomtyteavgiften fördelats 
på just V och S, och alltså inte på någon av dagvattentjänsterna. 

2.6 Förslag till anläggningsavgift för allmän platsmarkhållare (APH) 

VA Strategis metod för att beräkna avgiften för APH bygger på att omvandla Dg-
avgiften för en samling exempelfastigheter till en avgift per m2 allmän platsmark. Mer 
specifikt har ett antal verkliga områden i kommunen valts ut som speglar kommande 
utbyggnad av den allmänna anläggningen och som förses/ska förses med 
vattentjänsten Dg. Därefter har den totala tomtytan för fastigheterna i området tagits 
fram, liksom den totala ytan för områdets lokalgator.  

Eftersom tomtyteavgiften är den enda avgiftsparametern i den nya föreslagna taxan 
som är fördelad på vattentjänsten Dg går det att räkna fram den totala Dg-avgiften 
för fastigheterna i respektive exempelområde genom att multiplicera total tomtyta 
med Dg-andelen av tomtyteavgiften (vilken enligt Tabell 5 är 4,50 kr). Den totala Dg-
avgiften slås sedan ut på områdets totala yta lokalgata, och översätts avslutningsvis 
till en avgift per m2 allmän platsmark. I Tabell 13 presenteras beräkningarna av avgiften 
för APH, och i Tabell 14 presenteras VA Strategis förslag till avgift per m2 allmän 
platsmark i sin helhet. 

Tabell 13: Beräkning av avgift för APH (exkl. moms).  

Exempelområde* Total tomtyta Total yta lokalgata Total Dg-avgift Dg-avgift per m2 
lokalgata 

Område 1  26 400 m²    4 340 m²     118 800 kr  27,37 kr 

Område 2 8 045 m²    2 948 m²     36 203 kr  12,28 kr 

Område 3 95 744 m²    14 404 m²     430 848 kr  29,91 kr 

Område 4 33 015 m²    2 651 m²     148 568 kr  56,04 kr 

Genomsnittlig Dg-avgift per m2 lokalgata 31,40 kr 
*Samtliga områden förses med vattentjänsten Dg. 

Tabell 14: Förslag till anläggningsavgift för allmän platsmarkhållare i Ale 2023. 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Avgift per m² allmän platsmark 31,40 kr 39,25 kr 

Resonemanget bakom detta sätt att räkna ut en avgift för APH är att huvudmannen 
sannolikt hade haft lika stora kostnader för att leda bort dagvattnet från ytan oavsett 
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om den hade varit kategoriserad som lokalgata (och därmed avgiftsskyldig för 
fastighetsägarna) eller som allmän väg/platsmark (och därmed avgiftsskyldig för 
APH). Det är därför Dg-avgiften som fastighetsägarna i respektive exempelområde 
hade betalat per m2 lokalgata direktöversätts till en avgift per m2 allmän platsmark.  



 
 18 

R
ap

po
rt

 V
A

-t
ax

a 
20

23
 g

ra
ns

kn
in

gs
ve

rs
io

n 
20

22
-0

8-
17

 

3. Brukningsavgifter 

3.1 Beräkningsförutsättningar 

Ale står inför stora investeringar och intäkterna från brukningsavgifterna behöver 
höjas. Baserat på VA-verksamhetens nödvändiga kostnader har Ale tagit fram ett 
bedömt intäktsbehov som de nya föreslagna brukningsavgifterna ska täcka. Utifrån 
denna bedömning är målsättningen att brukningsavgifterna i Ale 2023 ska generera 
81,2 mkr (exkl. moms). En jämförelse med motsvarande bedömning vid föregående års 
taxeberäkningar, som utgick från målsättningen om att generera 70 mkr, visar att 
detta skulle innebära en höjning av den övergripande taxenivån på 16 %. 

Precis som anläggningstaxan togs Ales gällande brukningstaxa fram under 2021 
baserat på Svenskt Vattens taxeförslag. Dock togs brukningstaxan fram efter att 
Svenskt Vatten släppte sitt nya förslag P120, vilket innebär att Ales gällande 
brukningstaxa följer P120 fullt ut, med undantag för ett antal avsteg som medvetet 
gjordes för att anpassa taxan efter Ales förutsättningar. De undantag som gjordes var 
bland annat att införa fastighetskategorin Småhusfastighet som betalar en 
schabloniserad dagvattenavgift, liksom att införa en differentierad dagvattenavgift för 
övriga fastighetskategorier och allmän platsmarkhållare beroende på ytans 
hårdgjordhet. Eftersom Ale vill behålla sin nuvarande konstruktion på brukningstaxan 
innefattar VA Strategis förslag till nya brukningsavgifter 2023 inga andra ändringar än 
justerade avgiftsnivåer. 

Även om delar av underlaget för beräkningarna av 2023 års avgifter har uppdaterats 
jämfört med föregående års beräkningar är vissa av förutsättningarna oförändrade. 
Exempelvis är den totala kostnaden fortfarande fördelad mellan de olika 
vattentjänsterna enligt 37 % vatten,  48 % spillvatten och 15 % dagvatten (se Figur 
2), och fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter är fortfarande vald till 50/50 (se 
Figur 3). 

Figur 2: Bedömd kostnadsfördelning per vattentjänst för Ales VA-verksamhet 2023. 
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Figur 3: Vald intäktsfördelning för Ales VA-verksamhet 2023. 

 

Uppgifterna i figurerna ovan, tillsammans med summan på 81,2 mkr som ska fördelas i 
brukningsavgifter, utgör grundförutsättningarna för beräkningarna av nya 
brukningsavgifter i Ale 2023. Dessa grundförutsättningar har sammanställts och 
presenteras i sin helhet i Tabell 15.  

Tabell 15: Grundförutsättningar i fördelning av 2023 års kostnader, delen brukningsavgifter. 

Kostnader som ska fördelas i brukningsavgifter (exkl. moms) 81 200 tkr 

Fördelning mellan vattentjänsterna Exkl. moms Del av total kostnad 

Vatten 30 044 tkr 37 % 

Spillvatten 38 976 tkr 48 % 

Dagvatten 12 180 tkr 15 % 

Fördelning mellan fasta/rörliga intäkter Exkl. moms Del av total kostnad 

Fasta intäkter 40 600 tkr 50 % 

Rörliga intäkter 40 600 tkr 50 % 

3.2 Förslag till brukningsavgifter 2023  

I Tabell 16 redovisas VA Strategis förslag till nya brukningsavgifter i Ale 2023. Tabellen 
innehåller både föreslagna avgiftsnivåer och reduktionsregler för de olika 
avgiftsparametrarna som ingår i brukningstaxan. 
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Tabell 16: Förslag till brukningsavgifter i Ale 2023 (inkl. moms). 
  V S Df Dg Total avgift 

a) Grundavgift 1 932 kr 
40 % 

2 897 kr 
60 % - - 4 829 kr 

b) Kubikmeteravgift 15,78 kr/m3 
45 % 

19,29 kr/m3 
55 % - - 35,07 kr/m3 

c) Bostadsenhetsavgift 217 kr 
45 % 

266 kr 
55 % - - 483 kr 

d) 
Avgift per påbörjat 
100-tal m2 Tomtyta för 
Annan fastighet 

14,62 kr 
45 % 

17,88 kr 
55 % - - 32,50 kr 

e) Dagvattenavgift för 
småhusfastighet - - 1 136 kr/m2 

86 % 
185 kr/m2 

14 % 1 321 kr 

f) Dagvattenavgift per m2 
Tomtyta för Ytkategori 1 - - 2,61 kr/m2 

86 % 
0,42 kr/ m2 

14 % 3,03 kr/m2 

g) Dagvattenavgift per m2 
Tomtyta för Ytkategori 2 - - 1,63 kr/ m2 

86 % 
0,26 kr/ m2 

14 % 1,89 kr/m2 

h) Dagvattenavgift per m2 
Tomtyta för Ytkategori 3 - - 0,33 kr/m2 

86 % 
0,05 kr/m2 

14 % 0,38 kr/m2 

 

3.3 Analys av konsekvenserna av de föreslagna brukningsavgifterna 

Även för brukningstaxan har konsekvenserna av de nya föreslagna avgifterna 
analyserats för ett antal utvalda exempelfastigheter. De fastigheter som används i 
denna analys är fastigheter som är tänkta att spegla Ales befintliga VA-kollektiv, det 
vill säga de fastigheter som i kommunen redan är anslutna till den allmänna 
anläggningen och idag betalar brukningsavgift. 
 
Tabell 17: Exempelfastigheter som används för att jämföra gällande och ny föreslagen taxa. 

Typhus A 
En villa* med en förbrukning på 150 m3 som är ansluten till samtliga fyra 
vattentjänster (V S Df Dg). 

Typhus B 
Ett flerfamiljshus med 15 bostäder, en 800 m2 stor tomt och en 
förbrukning på 2 000 m3 som är ansluten till samtliga fyra vattentjänster 
(V S Df Dg). 

Villa 1 
En villa med en förbrukning på 150 m3 som är ansluten till 
vattentjänsterna V och S. 

Villa 2 
En villa med en förbrukning på 150 m3 som är ansluten till vattentjänsten 
S. 

Villa 3 
En villa med en förbrukning på 100 m3 som är ansluten till samtliga fyra 
vattentjänster (V S Df Dg). 
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Villa 4 
En villa med en förbrukning på 200 m3 som är ansluten till samtliga fyra 
vattentjänster (V S Df Dg). 

Villa 5 
En villa med en förbrukning på 40 m3 som är ansluten till samtliga fyra 
vattentjänster (V S Df Dg). 

Industri 
En industrifastighet med en bruttoarea (BTA) på 4 500 m2, en 10 000 
m2 stor tomt och en förbrukning på 500 m3 som är ansluten till samtliga 
fyra vattentjänster (V S Df Dg). 

Fastighet med 
stor tomtyta 

En fastighet med 50 bostadsenheter, en 20 000 m2 stor tomt och en 
förbrukning på 3 000 m3 som är ansluten till samtliga fyra vattentjänster 
(V S Df Dg). 

Samfällighet 1 

En samfällighetsförening beståendes av 30 småhusfastigheter med en 
total förbrukning på 2 400 m3 som är anslutna till vattentjänsterna V 
och S. Fastigheterna har enskild mätning, vilket innebär att deras 
grundavgift reduceras med 10 %. 

Samfällighet 2 

En samfällighetsförening beståendes av 30 småhusfastigheter med en 
total förbrukning på 2 400 m3 som är anslutna till vattentjänsterna V 
och S. Fastigheterna har gemensam mätning, vilket innebär att deras 
grundavgift reduceras med 50 %. 

*Notera att samtliga villafastigheter betalar en schabloniserad dagvattenavgift. Därför har deras 
tomtstorlek ingen betydelse för deras brukningsavgift, varför den inte heller specificeras i tabellen.  

I Tabell 18 redovisas konsekvenserna av de nya föreslagna brukningsavgifterna för 
exempelfastigheterna ovan. Som framgår av tabellen får de flesta fastigheter en 
avgiftshöjning på runt 16 %, vilket beror på att den övergripande taxenivån höjts med 
just 16 %. Dock har inte de olika avgiftsparametrarna i brukningstaxan höjts exakt lika 
mycket, varför det ändå förekommer mindre skillnader mellan de olika fastigheterna.  

Mer specifikt har dagvattenavgiften höjts mer än övriga parametrar jämfört med 
gällande taxa. Detta innebär att fastigheter vars avgift till stor del utgörs av just 
dagvattenavgift får något större höjningar. I Tabell 18 är ”Industri” och ”Fastighet med 
stor tomtyta” två sådana fastigheter. Att dagvattenavgiften höjts mer än övriga 
parametrar beror på en förändring som gjorts i dagvattenunderlaget jämfört med förra 
årets taxeberäkningar. Denna förändring, som förklaras i nästa avsnitt, resulterar i att 
en större andel av Ales dagvattenkostnader nu ligger på fastighetsägarna (och en 
mindre andel på allmän platsmarkhållare). 

Överlag är ändå avgiftsförändringen mer eller mindre densamma för de olika typerna 
av fastigheter, vilket innebär att det inte skett någon större omfördelning av 
huvudmannens kostnader – taxehöjningen påverkar de flesta fastigheter i det 
befintliga VA-kollektivet likvärdigt. 
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Tabell 18: Konsekvenser av de föreslagna brukningsavgifterna för utvalda exempelfastigheter 
(inkl. moms). 

 Avgift med 
gällande taxa  

Avgift med 
föreslagen taxa  Förändring (kr) Förändring (%) 

Typhus A  10 240 kr   11 894 kr   1 654 kr  16,1% 

Typhus B  72 065 kr   83 726 kr   11 661 kr  16,2% 

Villa 1  9 115 kr   10 573 kr   1 458 kr  16,0% 

Villa 2  5 222 kr   6 056 kr   834 kr  16,0% 

Villa 3  8 730 kr   10 140 kr   1 410 kr  16,2% 

Villa 4  11 750 kr   13 648 kr   1 898 kr  16,1% 

Villa 5  6 918 kr   8 036 kr   1 118 kr  16,2% 

Industri  56 865 kr   67 091 kr   10 226 kr  18,0% 

Fastighet med 
stor tomtyta  165 765 kr   194 679 kr   28 914 kr  17,4% 

Samfällighet 1  197 535 kr   229 043 kr   31 508 kr  16,0% 

Samfällighet 2  147 555 kr   171 105 kr   23 550 kr  16,0% 

3.4 Förslag till brukningsavgift för allmän platsmarkhållare (APH) 

Liksom anläggningstaxan innehåller även brukningstaxan en separat Dg-avgift för 
APH. Även denna avgift är differentierad beroende på ytans hårdgjordhet. I Tabell 19 
presenteras VA Strategis förslag till brukningsavgift för APH i Ale 2023. 

Tabell 19: Förslag till brukningsavgift för allmän platsmarkhållare i Ale 2023. 

 Exkl. moms Inkl. moms 

En årlig avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten, Ytkategori 1 2,33 kr/m² 2,91 kr/m² 

En årlig avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten, Ytkategori 2 1,29 kr/m² 1,61 kr/m² 

En årlig avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten, Ytkategori 3 

0,26 kr/m² 0,33 kr/m² 

Jämfört med gällande taxa innebär avgifterna i Tabell 19 en stor relativ höjning per m2 
(nästan 50 % höjning för Ytkategori 1 och 2, och 30 % höjning för Ytkategori 3). Detta 
beror på att dagvattenunderlaget som beräkningarna baseras på har justerats jämfört 
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med förra årets beräkningar. Mer specifikt har det totala antalet m2 avgiftsskyldig 
allmän platsmark, som en viss andel av Ales dagvattenkostnader ska fördelas på, 
minskat tydligt. En mindre yta att fördela kostnaderna på kräver ett högre m2-pris för 
att nå de nödvändiga intäkterna. Utöver detta har även den övergripande taxenivån 
behövt höjas med 16 %, vilket även det påverkar avgiften för APH. 

I andra änden innebär minskningen av de avgiftsskyldiga dagvattenytorna för APH att 
en lägre andel av Ales dagvattenkostnader nu fördelas på APH. Jämfört med 
föregående års 11,6 % är det nu 9,7 % av de totala dagvattenkostnaderna som 
fördelas på APH (resten fördelas på de avgiftsskyldiga fastighetsägarna i kommunen). 
Denna förändring verkar i motsatt riktning och gör att avgiften för APH blir mindre än 
vad den hade blivit om samma fördelning som tidigare hade behållits. 

Förändringarna ovan innebär att den totala intäkten som beräknas komma in från 
samtliga avgiftsskyldiga APH är 14 % högre jämfört med förra årets taxeberäkningar. 
Detta är något lägre än höjningen av den totala brukningstaxenivån på 16 %. Dock ska 
det påpekas att höjningen för den enskilde inte nödvändigtvis blir 14 % – olika typer av 
APH påverkas olika beroende på hur mycket den avgiftsskyldiga ytan har justerats för 
just denne.  
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4. Rekommendationer 

I denna rapport har VA Strategis förslag till nya anläggnings- och brukningsavgifter i 
Ale 2023 presenterats och analyserats. De föreslagna anläggningsavgifterna innebär 
en höjning av den övergripande taxenivån med ca 20 % jämfört med gällande avgifter 
i Ale 2022. Motsvarande höjning för brukningsavgifterna är 16 %. 

Behovet av relativt stor höjningar av både anläggnings- och brukningsavgifterna 
kommer sig av Ales kraftigt ökande investeringsbehov, vilket bland annat inkluderar 
utbyggnad till flera dyra områden. Medan det nya förslaget till anläggningsavgifter 
innefattar en konstruktionsförändring som innebär att olika typer av fastigheter 
påverkas olika, får höjningen i brukningsavgifterna mer eller mindre samma 
konsekvenser oavsett typ av fastighet. 

Sammanfattningsvis rekommenderar VA Strategi att Ale arbetar vidare med följande 
punkter: 

• Med tanke på det expansiva läget Ale befinner sig i är det viktigt att 
kontinuerligt arbeta med att följa upp sina utbyggnadsprojekt. Genom att 
arbeta aktivt med uppföljning kan kunskapen förbättras kring vad olika typer 
av utbyggnad faktiskt kostar, och på så vis även förmågan att ta fram 
träffsäkra kostnadskalkyler för kommande års taxeberäkningar. 

 
• Förslaget till nya anläggningsavgifter 2023 följer samma struktur på 

reduktionsreglerna som Svenskt Vattens P120, vilket skiljer sig från hur 
avgifterna reduceras i Ales gällande taxa. Ale bör uppmärksamma de 
förändringar som krävs i taxetexten till följd av detta. 

 
• En dagvattenavgift i brukningstaxan som är uppdelad i olika kategorier ställer 

vissa krav på huvudmannen – dels behöver det finnas ett tydligt internt 
arbetssätt kring kategoriseringen av ytor, dels behöver det uppmärksammas 
när en fastighet byter från en kategori till en annan. Detta eftersom en ändrad 
hårdgjordhetskategori innebär att fastigheten ska debiteras en annan 
dagvattenavgift. 

• Med tanke på Ales höga framtida utbyggnads- och investeringstakt 
rekommenderar VA Strategi att Ale ser över avgifterna i sin VA-taxa årligen. 
Detta för att öka sannolikheten att få täckning för sina nödvändiga kostnader. 
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 206 Dnr SBN.2022.194

VA-taxa 2023

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anta
förslag till VA-taxa 2023.

2. Vid ikraftträdande ersätter "VA-taxa 2023" befintligt dokument
"VA-taxa - Taxa för Ale kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning", daterad 2022-01-01.

3. Den nya taxan ska gälla från 2023-01-01.

Motivering till beslut

Investeringar och reinvesteringar i VA-systemen är många och stora de
kommande åren såväl i Ale kommun som generellt i Sverige. Vidare påverkas
kommunen av konsekvenserna av Corona-pandemin och ett världsläge som har
skapat en kraftig inflation. För att täcka kraftigt ökade kostnader för
avskrivningar, drift och underhåll (D/U), byggentreprenader mm så behöver Ale
kommuns VA-taxa höjas betydligt mer än normal inflation under ett antal år
framöver.

Sammanfattning

VA-taxan omfattar en brukningstaxa och en anläggningstaxa.

Föreslagna brukningsavgifter har tagits fram utifrån målsättningen att täcka Ales
drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra
nödvändiga kostnader som inte täcks av anläggningsavgifterna.
De föreslagna anläggningsavgifterna har tagits fram för att de ska täcka Ales
kostnader för kommande utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till en
högre grad än vad de gör idag.
Föreslagen VA-taxa 2023 map. Brukningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning
med
ca 11 mkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 16 % för brukningsavgifterna
räknat på totalen.
Föreslagen VA-taxa 2023 map. Anläggningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning
på ca 7,5 mkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 20 % för
anläggningsavgifterna räknat på totalen. Föreslagen avgiftshöjning ger ca 87 %
täckningsgrad för planerad byggnation. Ytterligare relativt stora höjningar av
anläggningstaxan krävs således kommande år för att uppnå full täckningsgrad.

36(43)



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Bilaga 1: Förslag till VA-taxa 2023
Bilaga 2: Rapport VA-taxa 2023
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För kännedom:
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(14)

Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2022.194
Datum: 2022-08-25
Enhetschef Infrastruktur Gunnel Borgström

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till VA-taxa 2023

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
förslag till VA-taxa 2023.

2. Vid ikraftträdande ersätter "VA-taxa 2023" befintligt dokument
"VA-taxa - Taxa för Ale kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning", daterad
2022-01-01.

3. Den nya taxan ska gälla från 2023-01-01.

Motivering till beslut

Investeringar och reinvesteringar i VA-systemen är många och stora de kommande åren såväl

i Ale kommun som generellt i Sverige. Vidare påverkas kommunen av konsekvenserna av

Corona-pandemin och ett världsläge som har skapat en kraftig inflation. För att täcka kraftigt

ökade kostnader för avskrivningar, drift och underhåll (D/U), byggentreprenader mm så

behöver Ale kommuns VA-taxa höjas betydligt mer än normal inflation under ett antal år

framöver.

Sammanfattning

VA-taxan omfattar en brukningstaxa och en anläggningstaxa.

Föreslagna brukningsavgifter har tagits fram utifrån målsättningen att täcka Ales drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga kostnader som
inte täcks av anläggningsavgifterna.
De föreslagna anläggningsavgifterna har tagits fram för att de ska täcka Ales kostnader för
kommande utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till en högre grad än vad de gör
idag.
Föreslagen VA-taxa 2023 map. Brukningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning med
ca 11 mkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 16 % för brukningsavgifterna räknat på
totalen.
Föreslagen VA-taxa 2023 map. Anläggningsavgifter ger en uppskattad intäktsökning på ca 7,5
mkr, vilket utgör en avgiftshöjning om ca 20 % för anläggningsavgifterna räknat på totalen.
Föreslagen avgiftshöjning ger ca 87 % täckningsgrad för planerad byggnation. Ytterligare
relativt stora höjningar av anläggningstaxan krävs således kommande år för att uppnå full
täckningsgrad.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Mattias Mossberg Jesper Normén

Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Teknik

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1: Förslag till VA-taxa 2023

Bilaga 2: Rapport VA-taxa 2023

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Delges:

För kännedom:

Ekonomichef

Redovisningsenheten

Kontaktcenter

Plan och Myndighet - Bygg
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Ärendet
Bakgrund
Till 2022 gjorde Ale kommun stora förändringar i VA-taxan. Den tidigare, äldre
taxekonstruktionen arbetades då om för att anpassas efter branschstandarden, det vill säga
efter det normalförslag till VA-taxa som tagits fram av Svenskt Vatten, branschorganisationen
för Sveriges VA-huvudmän.
Den nya taxekonstruktionen innebär en ökad trygghet då en kommun som följer
branschstandarden kan känna en större säkerhet att taxan håller vid en eventuell prövning
jämfört med en kommun vars taxa inte gör det. Dock är det efter en sådan stor omställning
viktigt att inte släppa taxearbetet – Ale kommun bör fortsätta arbeta aktivt med taxan för att
säkerställa att VA-huvudmannen får täckning för sina nödvändiga kostnader. Inte minst är
detta viktigt då Ale kommun är i ett expansivt läge och står inför en kraftigt ökande
investeringstakt. VA-verksamheten i Ale har därför, tillsammans med extern konsult (VA
Strategi), sett över Ales gällande VA-taxa 2022 och tagit fram ett förslag till nya anläggnings-
och brukningsavgifter för VA-taxa 2023. Se vidare detaljer i bilaga 2 "Rapport VA-taxa
2023".

I Ale kommuns långsiktiga handlingsplan - VA-plan (antagen av Samhällsbyggnads-
nämnden 2017-01-19 SBN § 9) är ett av de viktigaste målen att förnyelsetakten på VA-
ledningsnätet ökas till en långsiktigt hållbar nivå. För att klara verksamhetens långsiktiga mål,
kommunens tillväxt och befintlig VA-verksamhets förnyelsebehov har VA-enhetens
investeringstakt kraftfullt ökat. Den ökade investeringstakten innebär att VA-kollektivets
kapitalkostnader kommer att öka kraftigt.I nedanstående diagram visas historik samt prognos
avseende VA-huvudmannens investeringskostnader. För att klara målet i kommunens VA-
plan avseende acceptabel förnyelsetakt på befintligt VA-system, föreslås en långsiktig
investeringsnivå om ca 45-50 mkr per år, vilket har lagts in i ekonomisimuleringen nedan. I
simuleringen har även mycket grovt uppskattad kostnader och intäkter för VA-utbyggnation
av diverse detaljplaner såsom Nödinge C, DP Äskekärr, DP Båstorp lagts in.
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Baserat på ovanstående diagram förväntas avskrivningskostnaderna 2023 öka med
ca 3,6 mkr jmf. med årsprognos 2022.

Avloppskostnaden för 2023 har bedömts utifrån GRYAAB:s långtidsbudget och Ales
andelstal flödesmässigt till GRYAB. Det ger en kostnadsökning om totalt ca 330 tkr och totalt
9500 tkr för omhändertagande av avlopp budgetåret 2023 baserat på ett normalår. Inköp av
vatten från Göteborg och Kungälv ser enligt prognos ut att kunna landa under budget 2022.
Detta beror på ett gediget arbete med läcksökning och att kommunens satsningar på VA-
förnyelse börjar ge resultat. Budget för 2023 föreslås därför höjas relativt måttligt, ca 4 %,
vilket utgör 500 tkr i kostnadsökning och totalt 12 500 tkr för 2023.

Elkostnaden utgör en tung och osäker utgiftspost och utöver detta tillkommer allmänna
prisökningar för rörmaterial, VA-utrustning, konsulter och entreprenörer.
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Ekonomisimulering

För att klara verksamhetens långsiktiga mål, kommande stora investeringar och ökade
kapitalkostnader behöver VA-taxan höjas betydligt mer än normal inflation under ett antal år
framöver. Tabellen nedan visar taxehistorik, prognos för 2022 samt är ett räkneexempel och
simulering över behov av ökad taxenivå för åren 2023–2026. VA-verksamheten
prognostiserar ett överkott med ca 2,2 mkr för 2022, vilket är en följd av höjningen av
brukningstaxan 2022 med 15 %. Att gå med överskott till kommunens VA-fond är en
medveten strategi för att kunna balansera kommande års kraftigt höjda avskrivningskostnader.

Situationen i Ale kommun är inte unik. Förnyelse- och investeringsbehoven finns i hela VA-
branschen. Branschorganisationen Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen
behöver stärkas avsevärt gällande kommunernas förnyelse- och investeringsbehov, vilket
sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren.
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Omvärldsanalys
Hur ser då taxeläget då ut i Ales grannkommuner?
Nedan följer sammanställningar över Brukningstaxa 2022 i några grannkommuner.
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Sammanställning av Anläggningstaxa 2022 i några närliggande kommuner.
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Ekonomisk bedömning

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras normalt inte med skatter, utan via avgifter som
betalas av hushållen eller fastighetsägarna. För lägenhetshushållen integreras normalt sett
denna avgift i hyran. Hur stor VA-taxan och VA-avgifterna blir beslutas av
kommunfullmäktige.

Avgifterna delas upp på två delar:

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

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

Anläggningsavgift ska täcka kostnaderna för utbyggnation av nya exploateringsområden och
anslutning av nya abonnenter.

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

Förslag till nya anläggningsavgifter

Målsättningen med de föreslagna anläggningsavgifterna är att de ska täcka Ales kostnader för
kommande utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till en högre grad än vad de gör
idag. Vid beräkningarna av förslag till nya anläggningsavgifter har VA-verksamheten utgått
från de områden Ale förväntas bygga ut det allmänna VA-nätet till och ansluta inom de
kommande tre åren, samt den genomsnittliga förväntade förtätningen under samma
tidsperiod. Beräkningsarbetet syftar till att fördela Ales investeringsutgifter för kommande
utbyggnad rättvist och skäligt mellan de fastigheter som kommer bli avgiftsskyldiga i
framtiden. Hänsyn ska tas dels till den kostnad varje fastighet kommer orsaka, dels till den
nytta fastigheten kommer få.

De områden och anslutningar som ingår i underlaget för beräkningarna av 2023 års
anläggningsavgifter i Ale beskrivs nedan. Mer ingående beskrivningar av varje delområde
beskrivs i rapporten i bilaga 2 "Rapport VA-taxa 2023".

I tabell nedan redovisas de av Ale uppskattade investeringsutgifterna för varje område (för
redan genomförda referensprojekt används den faktiska investeringen). I tabellen redovisas
även den intäkt som hade genererats med 2022 års anläggningstaxa i Ale, samt den
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resulterande kostnadstäckningsgraden, som visar hur stor del av investeringsutgiften som
skulle täckas med gällande taxa.

Den totala kostnadstäckningsgraden med gällande taxa på 72 % motsvarar ett underskott på
ca 14,5 mkr. Detta innebär att den övergripande taxenivån behöver höjas med ca 40 % för att
anläggningstaxan ska nå full kostnadstäckning (varje avgiftsparameter i anläggningstaxan
hade behövt höjas med ca 40 %). Dock är det tveksamt om en så pass kraftig höjning kan
anses vara skälig och rättvis att göra från ett år till ett annat. Därför har Ale kommuns VA-
verksamhet, tillsammans med extern juridisk konsult (VA-strategi) kommit överens om att ta
fram ett förslag till nya anläggningsavgifter utifrån målsättningen att höja den övergripande
taxenivån med ca 20 %. Förhållandet mellan avgiftsparametrarna i anläggningstaxan har
justerats främst med syftet att höja bostadsenhetsavgiften i relation till övriga parametrar (då
den i Ale kommuns gällande taxa kan anses vara något låg) så att den anpassas efter Svenskt
Vattens riktlinjer för VA-taxa P120.
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Förslaget till nya anläggningsavgifter i Ale 2023 redovisas i tabell nedan.

Tabellen innehåller både föreslagna avgiftsnivåer och reduktionsregler för de olika avgifts-

parametrarna som ingår i anläggningstaxan.



11(14)

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

I tabell nedan redovisas konsekvenserna för exempelfastigheterna med den nya föreslagna

anläggningstaxan. Som framgår av tabellen ligger fastigheterna samlade runt en

avgiftshöjning på strax under 20 %, med undantag för Industri 2 som får en klart större

höjning än så (30 %).
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Förslag till nya brukningsavgifter

Brukningsavgifterna har tagits fram utifrån målsättningen att täcka Ales drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra nödvändiga kostnader som
inte täcks av anläggningsavgifterna. Ale står inför stora investeringar och intäkterna från
brukningsavgifterna behöver höjas. Baserat på VA-verksamhetens nödvändiga kostnader har
Ale tagit fram ett bedömt intäktsbehov som de nya föreslagna brukningsavgifterna ska täcka.
Utifrån denna bedömning är målsättningen att brukningsavgifterna i Ale 2023 ska generera
81,2 mkr (exkl. moms). En jämförelse med motsvarande bedömning vid föregående års
taxeberäkningar, som utgick från målsättningen om att generera 70 mkr, visar att detta skulle
innebära en höjning av den övergripande taxenivån på 16 %, vilket ger en intäktsökning om
drygt 11 mkr för 2023.

I tabell nedan redovisas VA-verksamhetens förslag till nya brukningsavgifter i Ale 2023.
Tabellen innehåller både föreslagna avgiftsnivåer och reduktionsregler för de olika
avgiftsparametrarna som ingår i brukningstaxan.

Även för brukningstaxan har konsekvenserna av de nya föreslagna avgifterna analyserats för
ett antal utvalda exempelfastigheter. De fastigheter som används i denna analys är fastigheter
som är tänkta att spegla Ales befintliga VA-kollektiv, det vill säga de fastigheter som i
kommunen redan är anslutna till den allmänna anläggningen och idag betalar brukningsavgift.
De nya föreslagna brukningsavgifterna ger de flesta fastigheter en avgiftshöjning på runt 16
%, vilket beror på att den övergripande taxenivån höjts med just 16 %. Dock har inte de olika
avgiftsparametrarna i brukningstaxan höjts exakt lika mycket, varför det ändå förekommer
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mindre skillnader mellan de olika fastigheterna. Detta kan studeras närmare i bilaga 2
"Rapport VA-taxa 2023".

Invånarperspektiv

Renovering och reinvestering av VA-ledningsnätet är ur rättvisesynpunkt viktigt att ta på

allvar så att kommande generationer inte ärver ett ledningssystem som är eftersatt och

undermåligt. Därför behöver driftsäkerheten säkras och investeringarna gå över fler

generationer.

Nyinvesteringar och kapacitetsökning på kommunens VA-system är nödvändiga för att möta

befolkningsökningen och säkra kommunens långsiktiga VA-försörjning.

Konsekvenserna av höjd anläggningstaxa om 20 % och höjd brukningstaxa om ca 16 % på

totalen för Ales olika fastighetskategorier kan studeras mer utförligt i bifogad Rapport VA-

taxa 2023. Kortfattat kan sägas att för anläggningsavgifterna landar de allra flesta

fastighetskategorier runt en avgiftshöjning på strax under 20 %, med undantag för kategori

Industri 2 (stor lokalyta med stor tomtyta) som får en betydligt större höjning än så (30 %).

Vad gäller brukningsavgifterna så påverkar taxehöjningen fastigheterna i det befintliga VA-

kollektivet i princip likvärdigt, dvs 16 % höjning överlag.

Hållbarhetsperspektivet

Ett bra fungerande VA-system minskar mängden ovidkommande vatten och därmed mindre
pumptider, minskad kemikalieanvändning och färre bräddningar till Göta älv. Ovidkommande
vatten ökar den hydrauliska belastningen på spillvattensystemet och kan leda till
källaröversvämningar med stora kostnader som följd.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Branschorganisationens rekommendation är att VA-taxan skall vara kostnadsriktig i enlighet
med vattentjänstlagen. Detta innebär bl.a. att intäktsfördelningen (fast och rörlig) ska matcha
kostnadsfördelningen. Vidare rekommenderas en intäktsfördelning där intäkterna från rörliga
och fasta avgifter blir lika stora.
Förslaget till ny VA-taxa 2023 bygger på ovanstående principer och rekommendationer.

Remissyttrande
Synpunkter har inhämtats genom samverkan med Kungälvs kommun, Kretslopp och Vatten
samt GRYAAB i Göteborg. Något ytterligare remissförfarande bedöms inte krävas.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

Vid ikraftträdandet ersätter förslaget till ny VA-taxa 2023 dagens "VA-taxa - Taxa för Ale
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, daterad 2022-01-01.
Den nya taxan ska gälla från 2023-01-01.

Ny VA-taxa skall översändas till KS i enlighet med reglemente för Ale Kommuns

styrdokument.

Den nya VA-taxan skall även läggas ut på Ale kommuns hemsida. Infraenheten ombesörjer

denna handläggning.

Förvaltningens bedömning

Föreslagen avgiftshöjning inför 2023 är väl motiverad med tanke på dagens höga

inflationsnivå som påverkar ex elkostnaderna, kostnadsökningar vad gäller kapitalkostnader

för kommande investeringar samt avgiftshöjningar på dricksvattenleveranserna och för

avloppsbehandling.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 166 Dnr KS.2022.504

Taxa enligt plan- och bygglagen samt för prövning av

brandfarlig vara

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa enligt

plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig vara, med ikraftträdande

2023-01-01. Vid ikraftträdande upphävs tidigare antagen Taxa enligt Plan- och

bygglagen samt för prövning av brandfarlig vara, antagen av

kommunfullmäktige i beslut KF § 196, 2020-11-09.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att taxa enligt plan- och bygglagen

samt prövning av brandfarlig vara justeras för att motsvara de kostnader som

sektorn har för handläggning av ärenden ärenden gällande förhandsbesked och

framtagande av grundkarta. Justeringen motsvarar den genomsnittliga

kostnaden för handläggningen som nämnden har.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Taxa enligt plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig vara

Jämförelser med andra kommuner

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 205, 2022-09-07

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Verksamhetschef Plan och myndighet

Enhetschef Bygg

För kännedom

Sektorchef samhällsbyggnad



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.504
Datum: 2022-10-25
Kommunsekreterare Afram Shiba

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

Kommunstyrelsen

Reviderad taxa enligt plan- och bygglagen samt för prövning av

brandfarlig vara

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa enligt plan- och

bygglagen samt prövning av brandfarlig vara, med ikraftträdande 2023-01-01. Vid

ikraftträdande upphävs tidigare antagen Taxa enligt Plan- och bygglagen samt för prövning av

brandfarlig vara, antagen av kommunfullmäktige i beslut KF § 196, 2020-11-09.

Motivering till beslut

Rubriken bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att taxa enligt plan- och bygglagen samt prövning

av brandfarlig vara justeras för att motsvara de kostnader som sektorn har för handläggning

av ärenden ärenden gällande förhandsbesked och framtagande av grundkarta. Justeringen

motsvarar den genomsnittliga kostnaden för handläggningen som nämnden har.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Taxa enligt plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig vara

Jämförelser med andra kommuner

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 205, 2022-09-07

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Verksamhetschef Plan och myndighet
Enhetschef Bygg

För kännedom

Sektorchef samhällsbyggnad

Ärendet

Smhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att taxa enligt plan- och bygglagen samt prövning av

brandfarlig vara justeras för att motsvara de kostnader som sektorn har. Avgifter för följande

typer av handläggning justeras:

· Handläggning av förhandsbesked (avsnitt 5.9)

Debiteringen av handläggningen för förhandsbesked delas upp i en avgift som gäller första

tomten och en avgift som tas ut därutöver för tillkommande tomter i handläggen. Avgiften

justeras från dagens gällande 200 kr/tim för handläggning oavsett antal tomter till föreslaget

300 kr/tim för första tomten och sedan 150 kr/tim för varje tillkommande tomt i samma

handläggning. Den lägre avgiften för varje tillkommande tomt motiveras utifrån att de

tillkommande tomterna har visserligen snarlika förutsättningar utifrån riksintressen och

översiktsplan. Det som dock skiljer sig mellan tomterna och som motiverar en tillkommande

avgift är till exempel att tillfartsvägar och tillgänglighet inom de tillkommande tomterna är

olika. Sammantaget behöver en del av granskningen endast göras en gång medan den för

varje tomt behöver göras fler gånger. Förändringen mot tidigare enligt nedan:

Nu gällande avgiftsnivå Föreslagen avgiftsnivå

Förhandsbesked för

1 tomt
200 kr * G * N 300 kr * G * N

Förhandsbesked för varje

tomt utöver första tomten
Ingen avgift 150 kr * G * N
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Vid beräkningen av det fasta beloppet mulitpliceras det med 1/1000 av prisbasbeloppet (G)

samt en justeringsfaktor på 1,2 (N) som beror på kommunens kostnadsläge beroende på

kommunens storlek och läge. Dessa tal är inte föremål för revideringen.

· Framtagande av grundkarta (avsnitt 7.9)

Debiteringen av framtagande av grundkarta förenklas. I nu gällande taxa tas debiteras avgift

beroende på områdets storlek i hektar räknat. I den nya taxan tas endast timdebitering ut för

nedlagd tid. Avgiften motsvarar som tidigare sektor samhällsbyggnads faktiska kostnader

vilket ligger inom ramen för självkostnadsprincipen.

Hur timdebiteringen ska beräknas följer av avsnitt 3.3 och 3.4 och motsvarar

handläggningskostnaden som för mät- och kartverksamhet är 850 kr/tim.

Handläggningskostnaden är inte föremål för revideringen.

Ekonomisk bedömning

Justeringen av avgiften för handläggningen av förhandsbesked görs för att motsvara de

genomsnittliga kostnader som sektor samhällsbyggnad har. Hänvisas till tjänsetutlåtande från

sektor samhällsbyggnad för ekonomisk bedömning i detta avseende.

Justeringen av avgiften för handläggningen av framtagande av grundkarta görs för att

motsvara de faktiska kostnader som sektor samhällsbyggnad har för handläggningen.

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

Uttag av avgifter för handläggningen av förhandsbesked får göras av kommuner för att

motsvara de genomsnittliga kostnader som handläggningen motsvarar, enligt

12 kap. 8 och 10 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Kommunfullmäktige måste besluta om

sådana avgifter som beslutas med stöd av PBL.

För handläggning av framtagande av grundkarta gäller självkostnadsprincipen enligt

2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Uttag av avgifter ska i sådana fall motsvara de

faktiska kostnader som förvaltningen har för handläggningen.
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Remissyttrande

Sektor samhällsbyggnad har i sitt tjänsteutlåtande inte angett någon remissgång. Sektor

kommunstyrelsen finner dock att det inte är behövligt att komplettera då ansvaret för att ta

fram taxa för plan- och bygglagens område som ändringarna hänför sig ligger inom ramen för

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Ärendet berör inget inget annat

verksamhetsområde för annan nämnd eller frågor som ett annat organ inom kommunen

fokuserar på. Området har därför beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare

underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet expedieras till sektor samhällsbyggnad för färdigställande av styrdokument samt

publicering på författningssamlingen på hemsidan vid ikraftträdande. Fakturering enligt nya

taxenivåer efter datum för ikraftträfande sköter förvaltningen.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen delar sektor samhällsbyggnads bedömning. Hänvisas till

tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad för förvaltningens bedömning.
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Taxebestämmelser för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom 
Plan- och bygglagen samt för prövning av 
brandfarlig vara 

Inledning och syfte 

Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan- och byggförordningen 

(2011:338) PBF, kommunallagen (2017:725) och Lag om brandfarliga och explosiva 

varor (2010:1011). 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighets-

utövningen eller tjänsten. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller. 
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Avgifter enligt Plan- och bygglagen 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 

samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap§§ 8-l 1 plan- och 

bygglagen (2010:900). Där anges att samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd, 

4. slutsamråd, 

5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

6. upprättande av nybyggnadskartor, 

7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§, och 

9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Lag (2018:1136). 

Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och 

kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller 

områdesbestämmelser, om 

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och 

2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Samhällsbyggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna tillsynsverksamhet 

är skattefinansierad. 

Självkostnadsprincipen 

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får 

överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller 

handläggning som avgiften avser. 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 

Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 

självkostnadsprincipen. 

Vid beräkningen av självkostnaderna tas alla relevanta kostnader som verksamheten 

ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är personalkostnader, material, 

utrustning, lokalkostnader mm. Verksamhetens andel av kommunens centrala 

service- och administrationskostnader räknas också med. 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas i den ordning som föreskrivs för 

laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen, enligt 13 kap. 1 § PBL. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga skall lämna handlingarna till 

samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag klaganden fått del av 

beslutet, enligt gällande delgivningsordning. Samhällsbyggnadsnämnden prövar om 

överklagandet gjorts i rätt tid. Härefter överlämnas handlingar till Länsstyrelsen, 
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som har att pröva överklagandet som första instans. 

Byggsanktionsavgift 

Utför någon utan startbesked en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan skall 

byggsanktionsavgift enligt 9 kap. Plan och byggförordningen (2011:338) tas ut. 

Administrativa rutiner 

1 § 

Taxan grundar sig på prisbasbeloppet enligt (1962:381) om allmän försäkring. Detta 

belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs 

för helt kalenderår, vilket innebär att någon justering av beloppet för att kompensera 

allmänna kostnadsökningar inte behöver göras. 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

1.1 Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall svarar 

samhällsbyggnadsnämnden för. Samhällsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt 

fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman enligt särskild delegationsordning. 

1.2 Avgiftsbestämning 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för inlämnad handling. 

Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en 

höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av 

ärenden eller för särskilt ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till tabellerna, 

beslutar samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Avgift för negativt beslut får inte överstiga avgift för positivt beslut. Avgifterna får 

inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger 

samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det 

innebär en lägre avgift för den sökande. 

1.3 Betalning av avgift 

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas 

inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 

räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i 

förskott. 

1.4 Återbetalning och avräkning 

Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om 

denna handläggning inte sker, till exempel på grund av att bygglovet inte utnyttjats, 

kan den sökande begära avräkning av avgifter för de åtgärder som 

samhällsbyggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 

handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 



 
6 

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då 

ske mot eventuell bygglovsavgift. 

Ränta betalas inte ut på belopp som återbetalas. 

1.5 Återtaget och avvisat lovärende 

När ett ärende återtas av sökanden eller när samhällsbyggnadsnämnden avvisar ett 

lovärende, tas en avgift ut för faktisk kostnad inklusive arkivering. 

Inledande bestämmelser 

2 § 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

2.1 Bygglov, startbesked och anmälningsärenden samt övriga ärenden (se 5 §) 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked 

och ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. upprättande av nybyggnadskartor, 

6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§, och 

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

2.2 Detaljplaner och områdesbestämmelser (se 6 §) 

Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

2.3 Mät och kartverksamhet (se 7 §) 

Kostnader för kart- och mätverksamhet. 

2.4 Brandfarliga och explosiva varor (se 8 §) 

Avgifter för tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor.  

Beräkning och uttagande av avgift 

3 §  

3.1 Avgift enligt tabeller 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av underlag, formler och tabeller enligt dessa 

bestämmelser. För övriga åtgärder sker timdebitering. 

3.2 Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett grundbelopp, en eller två handläggnings-

faktorer, en justeringsfaktor och en objektsfaktor.  

Grundbeloppet (G) utgör en tusendel av aktuellt prisbasbelopp och ingår i samtliga 

funktioner. För de flesta planärenden och vissa andra ärenden tillämpas timdebitering, 
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det vill säga handläggningskostnaden per timme multiplicerad med antalet nedlagda 

timmar i ärendet. 

Handläggningsfaktorerna (HF med flera) grundar sig på åtgärdens komplexitet och 

objektsfaktorn (OF) är areaberoende. Justeringsfaktorn (N) beror på kommunens 

kostnadsläge, vilket i sin tur påverkas av på kommunens storlek och läge. 

Grundprincip för beräkning av avgift enligt tabell: G x OF x HF x N 

Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarea (BTA) + öppenarea (OPA) 

Planavgift tas ut per timma arbetstid, timdebitering eller beräknas efter tabell 6.2. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarea (BYA) + öppenarea (OPA) 

Kartavgift beräknas efter markarean 

Objektsfaktor (OF) varierar beroende på objektets area (tabell 5.4) 

Handläggningsfaktorernas (HF) storlek för åtgärder som utförs i olika ärenden 

framgår av respektive tabell. 

3.3 Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att 

den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 

nedlagda timmar i ärendet. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 

samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på timdebitering. 

3.4 Handläggningskostnad 

Handläggningskostnaden per timme är 1 090 kr för plan- och byggärenden samt 850 

kr för mät- och kartverksamhet. 

3.5 Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas, tas avgift ut för den 

handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att räkna samman de 

handläggningsåtgärder som har vidtagits. 

3.6 Höjning/sänkning av avgift 

Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller 

sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag 

besluta om detta. 

3.7 Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne 

tillställts samhällsbyggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller 

beställd åtgärd vidtagits. 

Avgift får även tas ut i förskott. 

3.8 Icke utnyttjade bygglov 
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Om sökanden så begär, sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för de 

åtgärder, efter beslut om bygglov vilka samhällsbyggnadsnämnden inte har vidtagit 

(exempelvis utsättning och lägeskontroll i anmälningsskedet). I de fall bygglovet inte 

har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

Ändring av taxan 

4 § 

Taxan baseras på det av regeringen årligen fastställda prisbasbeloppet (PBB) för det 

år bygglovsansökan kommit in. Grundbeloppet, G, som används i taxan är lika med 

en tusendels prisbasbelopp och justeras årligen. 

Andra ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Bygglov, startbesked och anmälningsärenden 

5 § 

5.1 Reducerad avgift vid justering av gällande lov 

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift 

enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om samhällsbyggnadsnämnden finner att 

det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 

50 eller 75%. 

5.2 Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av 
en- och tvåbostadshus 

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 5.4 räknas 

tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt 

ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, 

om de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset. 

5.3 Tidsbegränsade bygglov 

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som 

för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 
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5.4 Objektsfaktor 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 

anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 

åtgärdsfaktor enligt följande tabeller. 

Area (m2) - BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga 

komplementbyggnader - Bruttoarea 

 

Mycket enkla byggnader <50 m2 * 2 

0–49 4 

50–129 6 

130–199 8 

200–299 10 

300–499 14 

500–799 20 

800–1199 26 

1 200–1 999 36 

2 000–2 999 46 

3 000–3 999 56 

4 000–4 999 64 

5 000–5 999 72 

6 000–7 999 85 

8 000–9 999 100 

10 000–14 999 125 

15 000–24 999 170 

25 000–49 999 235 

50 000–100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

*I separat ärende, till exempel carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovs-

befriade enl. PBL 9 kap 4–6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, trans-

formatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 

sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 

byggnaders totala BTA och OPA enligt tabellen ovan. 
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5.5 Underrättelse till berörda sakägare och andra 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 

kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Avgift = KOM x G x N 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1–5 Totala antalet delägare 40 

Sakägare 6–9 Totala antalet delägare 60 

Sakägare 10– Totala antalet delägare 120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 10 

Kungörelse av beslut i Post- 

och inrikes tidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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5.6 Handläggningsfaktor för lovärenden HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x G x N 

(OF enligt tabell 5.4) 

Åtgärder Handläggnings-

faktor HF1 

Administration inkl. arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 

förhandsbesked 

3 

Byggnaden 

Placering, yttre utformning och färgsättning 

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 

Tomts ordnande inkl. utfart och parkering 

Enkel kontroll av grundläggning och 

dagvattenanslutning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 

Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning 
Besiktning 

7 

5.7 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x G x N 

(OF enligt tabell 5.4) 

Åtgärder Handläggnings- 

faktor HF2 

Administration inkl. arkivering och registrering av 

kontrollansvarig 

7 

Startbesked  

Tekniskt samråd 10 

Startbesked och beslut om kontrollplan 5 

Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3 

Arbetsplatsbesök 5 

Slutsamråd inkl. slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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5.8 Justering av bygglovsavgifter, HF 

Följande justeringar av bygglovsavgiften görs för nedanstående ärenden 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 

utanför detaljplan 

50% påslag på bygglovsavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 30% påslag på bygglovsavgiften 

Varsamhet 20% påslag på bygglovsavgiften 

Ombyggnad Ingen justering 

Ändring 70% av bygglovsavgiften (berörd 

del) 

Tidsbegränsat bygglov 75% av bygglovsavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 50% av bygglovsavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 75% av bygglovsavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 

förlängning 

50% av bygglovsavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 80% av bygglovsavgift 

5.9 Avgift för besked 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 5.5 på samtliga besked/dispenser. 

Typ av besked Beskrivning 

Förhandsbesked, en tomt 300 x G x N 

Förhandsbesked för tomter 

utöver den första när 

tomterna ligger i anslutning 

till varandra. 

150 x G x N 

Ingripandebesked Timdebitering (minst 1 timma) 

Planbesked Timdebitering 

Villkorsbesked Timdebitering 
 

5.10 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK  
(obligatorisk ventilationskontroll) 

Avgift= HF x G x N 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

Kontrollansvarig - ny 50 

Kontrollansvarig - byte 25 
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5.11 Bygglov för nybyggnad 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som samhällsbyggnads 

nämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (kan utgå vid mycket enkla byggnader).  

Avgift för kommunikation kan tillkomma - se tabell 5.5. 

Bygglovsavgift = G X OF X (HF1 + HF2)1 X N 

Area (m2) - BT A + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 

bygglovspliktiga 

komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader2 <50 m2 2 20 20 

0–49 4 24 33 

50–129 6 24 33 

130–199 8 24 33 

200–299 10 24 33 

300–499 14 24 33 

500–799 20 24 33 

800–1 199 26 24 33 

1 200–1 999 36 24 33 

2 000–2 999 46 24 33 

3 000–3 999 56 24 33 

4 000–4 999 64 24 33 

5 000–5 999 72 24 33 

6 000–7 999 85 24 33 

8 000–9 999 100 24 33 

10 000–14 999 125 24 33 

15 000–24 999 170 24 33 

25 000–49 999 235 24 33 

50 000–100 000 400 24 33 

Stor, enkel byggnad, oisolerad - 

lagerhall > 500 m2 

0,3 x OF 

(intervall 

-enl. 
ovan) 

24 33 

Vindsinredning < 199 m2 8 17 33 

1 Bygglov inklusive startbesked 

2 Vid mycket enkla byggnader görs ingen prövning av tillgänglighet och 

användbarhet och HF blir därför 20. 
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Komplementbyggnad 

Vid bygglov för komplementbyggnad i ett separat ärende.  

Bygglovsavgift = G x OF x (HF1 + HF2)1 x N 

Objekt Yta BTA 

+OPA 

OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 20 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 
>50 m2 4 17 20 

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

 4 14 15 

1 Bygglov inklusive startbesked 

5.12 Bygglov för tillbyggnad 

Vid bygglov för tillbyggnad av olika typer av byggnader enligt nedan. 

Bygglovsavgift = G X OF X (HF1 + HF2)1 X N 

Huvudbyggnad Yta BTA + 

OPA 

OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA < 15 m2 3 14 14 

Tillkommande yta BTA 16–49 m2 4 17 20 

Tillkommande yta BTA 50–99 m2 6 17 33 

Tillkommande yta BTA 100–199 m2 8 17 33 

Tillkommande yta BTA 200–299 m2 10 17 33 

Tillkommande yta BTA 300–499 m2 12 17 33 

Ytterligare intervall se tabell 

5.4 

    

 

Komplementbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Typ: garage, carport, förråd Oavsett 

storlek 

men 

 < 50% av 

ursprunglig 

byggnads 

BTA 

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 

lusthus med mera 

oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 

Burspråk o takkupa  2 14 15 

1 Bygglov inklusive startbesked 
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5.13 Bygglov för enkla byggnader 

Bygglovsavgift = G x OF x (HF1 + HF2)1 x N 

Typ Yta 

BTA + OPA 

OF HF1 HF2 

Fritidshus 40–80 m2 BTA 4 21 28 

Kolonistuga <40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14 15 

Växthus, lusthus och likn. 

oisolerat 

> 15 m2 men 

< 50 m2 
2 14 15 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 14 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

1 Bygglov inklusive startbesked 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till 

tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt 

komplicerade som permanentbostäder, därför tas samma avgift som för 

permanenthus. 

5.14 Bygglov för övriga åtgärder 

För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov och därför tas ingen HF2 ut. 

Avgift för kommunicering enligt tabell 5.5 kan tillkomma. 

Bygglovsavgift = G x HF1 x N 

Åtgärd Yta BTA + OPA HF1 

Balkong 1 - 5 st.  65 

Balkong 6 - 19 st.  130 

Balkong > 19st  200 

lnglasning av balkong 1 - 5 st.  65 

lnglasning av balkong 6 - 19 st.  130 

lnglasning av balkong > 19 st.  200 

lnglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65 

Skärmtak 15–30 m2 50 

Skärmtak >31 m2 100 
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Bygglovsavgift = G x OF x (HF1 + HF2)
1 x N 

Övrigt - utan prövning av konstruktion Yta BTA 

+ 

OPA 

OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss - handikapp enbostadshus2  2 17 13 

Hiss/ramp  4 17 15 

Mur och eller plank vid enbostadshus3  2 10 13 

Mur och/eller plank - bullerplank/stabilitet - 

oavsett material – mindre3 

 4 14 15 

Mur och/eller plank - bullerplank/stabilitet - 

oavsett material – större3 

 6 14 15 

Solfångare/celler – mer än 25 % av arean på 

takfall 

 2 11 13 

Solfångare/celler – max 20 m2 - 

ej på en- och tvåbostadshus 

 2 11 13 

Solfångare/celler > 20 m2 – 

ej på en- och tvåbostadshus 

 4 14 13 

Frivilligt bygglov - avgift enl. normalt bygglov     

1 Bygglov inklusive startbesked 

2 Endast HF2 vid invändig installation 

3 För mur tillkommer avgift för lägeskontroll 

5.15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x G x N 

Åtgärd HF2 

Eldstad/st. - installation 35 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Håltagning /bärande konstruktion, enbostadshus 30 

Håltagning/bärande konstruktion, övriga 140 

Stambyte – en- och tvåbostadshus 90 

Stambyte - övriga 140 

Sopsug per hus 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 50 
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5.16 Anmälan av bygglovfria åtgärder - s.k. ”Attefallsåtgärder” 

Avgift= OF x (HF1 + HF2) x G x N 

 

Åtgärd OF HF1 HF2 Anmärkning 

Bostadshus max 30 m2 BYA 4 15 28  

Fritidshus max 30 m2 BYA 4 12 28  

Garage, carport max 30 m2 BYA 2 17 13  

Tillbyggnad max 15 m2 BTA 3 11 10  

Tillbyggnad med inglasat uterum  

< 15m2 

2 11 10  

Takkupa (max 2 st.) 2 11 15  

Ytterligare bostad (inom befintlig area) OF 11 15 Använd OF enligt tabell 
5.4 för aktuell area. 

 

5.17 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x G x N 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250–999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 
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5.18 Bygglov för skyltar 

Prövning skall ske som för byggnader. 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

Avgift för kommunicering enligt tabell 5.5 kan tillkomma. 

Avgift= HF x G x N 

Åtgärd  HF om liten påverkan 

på stads- eller 

landskapsbilden 

HF om stor påverkan 

på stads- eller 

landskapsbilden 

Stor skylt eller stor vepa > 20 m2  200 

Skylt eller vepa > 1 m2 men 

< 20 m2 

80  

Därutöver per skylt eller vepa  25 50 

Skyltpelare eller stadspelare < 10m2 60  

Skylt, skyltpelare, stadspelare < 10 m2 

vid busskur 

 150 

Skylt, skyltpelare, stadspelare 10 m2 vid 

busskur 

- 150 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

Ljusramp Utöver den 

första 

20 - 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller liknande 

1 – 5 st.  50 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller liknande 

> 5  100 

Byggskylt eller vepa <= 15 m2 10  

Byggskylt eller vepa > 15 m2 - 60 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverke

t m. fl. 

15 15 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som 

vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är 

skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 

5.19 Marklov inklusive startbesked 

Avgiften tas ut genom timdebitering. 

Avgift för kommunicering kan tillkomma enligt tabell 5.5. 
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5.20 Bygglov för master, torn, vindkraftverk 

Avgift = HF1 x G x N + HF2 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 HF 2 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

ett torn 250 Timdebitering 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 
fler än ett 550 Timdebitering 

Vindkraftverk ett verk 550 Timdebitering 

Vindkraftverk upp till 4 st. 1 200 Timdebitering 

Vindkraftpark ( > 5 st. verk)  2 500 Timdebitering 

5.21 Bygglov för anläggningar 

Avgift för kommunicering enligt tabell 5.5 kan tillkomma.  

Bygglovsavgift = G x OF x (HF1 + HF2) x N 

Anläggning på land 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta < 1 999 m2 40 24 28 

Anläggningens yta 2 000 - 4 999 m2 60 24 28 

Anläggningens yta 5 000 - 9 999 m2 80 24 28 

Anläggningens yta  > 10 000 m2 100 24 28 

Parkeringsplats, 

upplag/materialgård 

tunnel/bergrum 

Timdebitering (minst 1 timme) 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): begravningsplats, 

campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, 

nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana. 

Anläggning i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton 

som fast anlagd 

för fler än 10–

12 båtar* 

20 24 28 

Småbåtshamn - se 

marina 

för fler än 10–12 

båtar, < 5 000 m2 

40 24 28 

Marina 5 000–10 000 

m2, flera bryggor 

för fler än 10–12 

båtar, annars inte 

hamn 

80 24 28 

Utökning med 

pontonbrygga 

per brygga 5 24 28 

* Brygga för färre än 10 båtar kräver inte bygglov 
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5.22 Övriga ärenden 

Avgift = HF x G x N 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift - 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan 

(avskrivet ärende) 

25% av normal bygglovs- 

avgift eller timdebitering 

- 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser mm 

6 § 

Byggnadsnämnden får enligt 12 kap 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka 

kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Kostnader för planbesked timdebiteras i enlighet med tabell 5.9. 

Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att 

samhällsbyggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett 

planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i 

övrigt. 

Avgiften ska motsvara samhällsbyggnadsnämndens självkostnad för arbetet. Den 

beräknas med utgångspunkt från den arbetstid som krävs multiplicerad med genom-

snittliga timkostnader (timdebitering) samt nämndens övriga omkostnader för arbetet 

(utredningskostnader, konsulter, samrådskostnader med mera). 

Om kommunen bedömer att det behövs strukturplan, program eller liknande för att 

underlätta planarbetet, ska nämndens självkostnad för detta ingå i planavgiften. Om 

ett sådant program har upprättats i förväg ska kostnaden ingå i planavgiften endast 

om programmet fortfarande är aktuellt och innebär att planarbetet underlättas. Om 

programmet avser ett större område än planen omfattar och det behövs för flera 

detaljplaner inom programområdet ska kostnaden för program anpassas efter vad som 

är skäligt. 

Om en plan har flera beställare fördelas planavgiften schablonmässigt mellan 

beställarna i förhållande till deras nytta av planen eller enligt vad beställarna 

sinsemellan överenskommit. Principen för fördelning av avgift mellan flera parter ska 

vara densamma oavsett om parterna betalar avgift vid olika tidpunkter eller om några 

parter erlägger avgift enligt avtal medan andra betalar i samband med markanvisning. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan också välja att finansiera vissa detaljplaner eller 

områdesbestämmelser med en planavgift. Även i dessa fall ska planavgiften motsvara 

kommunens självkostnad för planarbetet inklusive de utredningar som krävs.  

6.1 Planavgift 

Om planavtal inte träffats vid framtagande av detaljplanen, kan istället en plan-

avgift tas ut i samband med bygglov. Planavgift tas ut i samma omfattning som 

vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med avvikelse från detalj-

plan. 

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabellen på nästa sida. 
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6.2 Beräkning av planavgift 

Avgift= G x OF x HF1 x PF x N 

Objektsfaktor, OF, enligt tabell 5.4. Handläggningsfaktor, HF1, enligt tabell 5.6. 

Justeringsfaktorn, N, är 1,2. Planfaktor, PF, enligt tabell nedan. 

Åtgärd Typ av byggnad Planfaktor 

Nybyggnad En- eller tvåbostadshus, fritidshus 

med högst två bostäder och 

tillhörande komplementbyggnader 

4 

Andra byggnader  

(även transformatorstation) 

4 

Andra anläggningar 4 

Tillbyggnad En- eller tvåbostadshus, fritidshus 

med högst två bostäder och 

tillhörande komplementbyggnader 

3,5 

Andra byggnader  

(även transformatorstation) 

3,5 

Andra anläggningar 3,5 

Annan ändring än tillbyggnad En- eller tvåbostadshus, fritidshus 

med högst två bostäder och 

tillhörande komplementbyggnader 

3 

Andra byggnader  

(även transformatorstation) 

3 

Andra anläggningar 3 

Vid följande tillfällen tas inte planavgift ut: 

• För nybyggnader mindre än 30 m2 och tillbyggnader mindre än 15 m2  

(gäller en- och tvåbostadsfastigheter)  

• Åtgärder enligt tabell 5.14, till exempel fasadändringar, altaner eller skärmtak 

• Vid avslag på bygglov  

• Vid tidsbegränsade bygglov 
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Mät- och kartverksamhet 

7 § 

Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning, till 

exempel framtagande av nybyggnadskarta när det krävs i ett lovärende. 

Mervärdesskatt tillkommer med 25% på avgifter för utstakning, lägeskontroll, 

markering/inmätning av tillfällig mät punkt och andra mätningstekniska uppdrag. 

Mervärdesskatt tillkommer även på tillfälligt nyttjande av analoga och digitala kartor, 

utskrift av karta, fastighetsrättsliga uppdrag samt kopiering. 

7.1 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt. 

Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Kartfaktor (NKF) 

gäller vid upprättande av nybyggnadskarta med mera 

Karta A Används vid nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan. 

Karta B Används vid nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan. 

Karta C Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad inom 

detaljplan. Endast bygglovspliktiga åtgärder. 

Karta D Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad 

utanför detaljplan. Endast bygglovspliktiga åtgärder. 

Karta E Används vid enklare åtgärder inom detaljplan, exempelvis skyltar och lank. 

Endast bygglovspliktiga åtgärder. 

Karta F Används vid förhandsbesked och enklare åtgärder utanför detaljplan samt 

bygglovsbefriade åtgärder. 

Avgift= G X NKF x N 

7.2 NKF-faktor för olika tomtytor 

Tomtyta m2  

 

Karta 

<2 000 

NKF 

2 000–4 999 

NKF 

5 000–9 999 

NKF 

10 000–15 000 

NKF 

>15 000 

NKF 

Karta A 150 250 350 450 Timdebitering 

Karta B 120 200 280 360 Timdebitering 

Karta C 55 60 83 90 Timdebitering 

Karta D 44 48 66 72 Timdebitering 

Karta E 25 30 38 45 Timdebitering 

Karta F 20 24 30 36 Timdebitering 
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7.3 Avgift för utstakning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 

om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid 

samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras 

avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende 

innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för 

varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge 

och höjd på utstakningsskissen. 

Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan med 

verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut 

för underlagsdata, grundmaterial, färdigställande av lägeskontrollkarta med mera med 

timdebitering enligt tabell nedan. 

Utstakningsavgift = G x UF x N 

Beskrivning UF 

Mindre tillbyggnader, komplementbyggnader, garage, 

uthus mm 
70 

Huvudbyggnad - nybyggnad (4 punkter) 

1–199 m2 130 

200–499 m2 180 

500–999 m2 240 

1 000–1 999 m2 300 

2 000–2 999 m2 360 

Större än 3000 m2 Anbudsförfarande, 

dock minst 400 

Tillägg per punkt utöver 4 10 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Timdebitering 

Utstakning som inte ingår i ovanstående Timdebitering 

(Moms tillkommer) 
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7.4 Avgift för lägeskontroll 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än 15 m2. 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean 

(BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Avgift= G x MF x N 

Huvudbyggnad, nybyggnad 

(4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

50–199 m
2
 50 

200–499 m
2
 70 

500–999 m
2
 90 

1 000–1 999 m
2
 110 

2 000–2 999 m
2
 130 

3 000–5 000 m2 150 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

 

Komplementbyggnad -

nybyggnad garage/uthus till 

en- och tvåbostadshus 

(4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

15–199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

Tillbyggnader - (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

15–199 m 2 25 

200–1 000 m
2
 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

(Moms tillkommer) 

För objekt större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m2 vid 

tillbyggnad gäller timdebitering.  

7.5 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

Avgift= G x MF x N 

Objekt MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

10 

(Moms tillkommer) 
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7.6 Övriga mätuppdrag 
 

Extra utstakning i bygglovsärende Timdebitering 

Minst 1 timmes debitering, därutöver 

per påbörjad halvtimma. 

Utvisning av gräns Timdebitering 

Minst 1 timmes debitering, därutöver 

per påbörjad halvtimma. 

Projektrelaterade mätuppdrag 

Avser uppdrag som inte har koppling 

till nybyggnadskarta. 

Timdebitering 

Minst 1 timmes debitering, därutöver 

per påbörjad halvtimma. 

(Moms tillkommer) 

7.7 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

Beställningsområdet ska levereras som en yta i vektorformat annars tillkommer 

timersättning. (Beställaren kan rita in sitt område i vektorformat via kommunens 

kartsystem). 

Avgiften för nyttjanderätt av primärkarta reduceras med stigande areal enligt tabell 7.8 

(Reduktionstabell). 

 

Avgift per Ha= G x KF x N (minsta debitering är 1 ha)  

(Moms tillkommer) 

Primärkarta 

Innehåll i kartan 

lnformationsandel 

i% 

KF 

Byggnader och övriga topografiska objekt 50 10 

Vägar, järnvägar, adresser 25 5 

Höjdinformation 25 5 

All information 100 20 

Kommentar: 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av 
skattemedel och avgifter. 

 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande 

av avgift normalt avtal, som löper under flera år. 

 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 

kartmaterialet. 

 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 

kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 

exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet 

ändamål. 
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7.8 Reduktionstabell 

Det är endast de hektar som ligger inom respektive intervall i kolumnen Areal (ha) 

som reducering av avgift med motsvarande procentsats gäller för. 

 

Areal (ha) Reducering av avgift (%) 

0–10 0 

11–20 20 

21–30 30 

31–40 40 

41–50 50 

51–60 60 

61–70 70 

71–90 90 

>90 95 

7.9 Avgift för grundkarta 

Avgift för grundkarta tas ut i samband med planarbete, minsta debitering är en 

timma. 

Avgift för grundkarta Avgift  

Avgift för grundkarta Timdebitering (minst 1 timma) 

(Moms tillkommer) 
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7.10 Avgift för tillfälligt nyttjande av övrig digital geografisk information 

Den totala kostnaden beräknas som en kostnad för geodata (hektarkostnad) och en 

kostnad för nerlagt arbete (timdebitering). Timdebiteringen består alltid av minst en 

timmes arbete, därutöver avgift per påbörjad halvtimme. 

(Moms tillkommer för såväl timdebitering som hektarkostnad) 

Avgiften för geodata framgår av nedanstående tabeller. 

3D-Modeller 

Avgift per Ha = G x 3DF x N (minsta debitering är 1 ha) 

Innehåll 3DF (3D-faktor) 

Byggnader med takkonstruktion 7 

Byggnadskuber 6 

Terrängmodell, ytor 6 

Markmodell, grid 6 

Laserdata (klassade) 5 

Ortofoto 

Avgift per Ha = G x OFF x N (minsta debitering är1 ha) 

Typ OFF 

Aktuellt ortofoto 4 

Äldre ortofoto 2 

Snedbilder 

Avgift per bild = G x SBF x N 

Typ SBF 

Aktuell snedbild (Högupplöst) 10 

Aktuell snedbild (Lågupplöst) 6 

Äldre snedbild (Högupplöst) 6 

Äldre snedbild (Lågupplöst) 4 
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7.11 Utskrifter 

Den totala kostnaden beräknas som en kostnad för utskriften (utskriftskostnad) och en 

kostnad för nerlagt arbete (timdebitering). 

Avgifterna, i SEK gäller kartprodukter på papper, pdf-fil eller bildformat till exempel 

jpg. Formatet kan inte användas i kartprogram. Exempel på produkter är ortofoto, 

bilder, primärkarta eller kombinationer som finns framtagna. 

(Moms tillkommer på såväl timdebitering som utskriftskostnad) 

Utskriftskostnaderna framgår av nedanstående sammanställningar. 

Utskrift av ortofoto/snedbilder (papper) 

Format Pappers kvalitet Kostnad 

(SEK) 

A4 

 

Standard 200 

Fotokvalitet 300 

A3 

 

Standard 250 

Fotokvalitet 375 

A2 

 

Standard 500 

Fotokvalitet 1 000 

A1 

 

Standard 600 

Fotokvalitet 1 200 

A0 

 

Standard 700 

Fotokvalitet 1 400 

Utskrift av ortofoto (PDF) 

Format Kostnad 

(SEK) 

A4 200 

A3 300 

A2 400 

A1 500 

A0 600 
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Utskrift av primärkarta (Standardpapper) 

 

Format Kostnad (SEK) 

A4 100 

A3 125 

A2 250 

A1 300 

A0 350 

 

Utskrift av primärkarta (PDF) 
 

Format Kostnad (SEK) 

A4 100 

A3 150 

A2 200 

A1 250 

A0 300 

 

 

Utskrift av övriga kartprodukter 

Övriga kartprodukter som är heltäckande debiteras enligt tabellen ”Utskrift av 

ortofoto/snedbilder (papper)”. 

Övriga kartprodukter som består av linjer och texter debiteras enligt tabellen ”Utskrift 

av primärkarta (papper)” 
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Brandfarliga och explosiva varor 

8 §  

8.1 Brandfarliga och explosiva varor med mera 

Avgift tas ut enligt 27 § Lag (201O:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften 

innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen, inklusive platsbesök. 

Avgift = G x HF x N 

Anläggning som förvarar kemisk 

produkt 
Beskrivning HF 

Max tillståndstid 

innan förlängning 

av nytt tillstånd 

antal år 

 Anläggningar, industrier och lackeringsverkstäder 

Anläggning för förvaring och 

försäljning ur cisterner 

1 – 2 st. 200 12 

Anläggning för förvaring och 

försäljning ur cisterner 

3 – 5 st. 300 12 

Restaurang med gasol  170 12 

Skola (gasol + brandfarliga vätskor) ej laboratorier 100 12 

 Bensinstationer 

Bensinstation automat  280 12 

Bensinstation med butik  340 12 

Nytt tillstånd enligt § 20 FBE OBS: Vid 

innehavsskifte: 

brandfarlig vara 

inkl. godkännande 

av föreståndare 

50 12 

Nytt tillstånd enligt § 20 FBE Se ovan 60 5 

Förvaring av explosiva varor samt 

godkännande av föreståndare 

 170 5 

Mindre komplettering till gällande 

tillstånd 

 30  

 Övrigt 

Mindre lackeringsanläggning  170  

Avslag utan utredning  30  

Avslag med utredning  160  

Administrativa åtgärder  30  

8.2 Timdebitering 

Timdebitering görs i ärenden, som ej går att definiera enligt tabell 8.1, till exempel 

fler än 5 cisterner ovan mark i industrier (oljehamn och likvärdigt), laboratorier samt 

transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder. 
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Ordförklaringar för beräkning av avgifter 

Faktorer i taxan 

3DF 30-faktor vid användning av 3D modeller 

G Grundbelopp (tusendels prisbasbelopp, mPBB) 

HF1 Handläggningsfaktor för lov- och vissa anmälningsärenden 

HF2 Handläggningsfaktor för startbesked 

HF Handläggningsfaktor för tillståndsärenden 

KF Kartfaktor vid användning primärkarta 

KOM Kommuniceringsfaktor 

MF Mätningsfaktor för utstakning och lägeskontroll  

N Justeringsfaktor (1,2) 

NKF Kartfaktor för nybyggnadskartor 

OF Objektfaktor för area 

OFF Ortofotofaktor 

PF Planfaktor 

SBF Snedbildsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

Andra definitioner  

BTA  Bruttoarea utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsade av omslu-

tande byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdet  

BYA  Byggnadsarea utgörs av den area byggnaden upptar på marken och 

projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av 

underliggande mark  

OPA  Öppenarea utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse 

eller förvaring i anslutning till en byggnad. Öppenarean begränsas av 

omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdheten angiven 

begränsning  

Vid beräkning av bruttoarea (BTA),byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA), 

används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009 i tillämplig omfattning. 

Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

A Area (landareal i hektar och kartarea i dm2) 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats 

Tillbyggnad  Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 

användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare med mera ska, utöver PBL 

och PBF, beräkningsregler och definitioner enligt Terminologicentrums publikation 

”Plan- och byggtermer 1994, TNC 1995”, tillämpas. 



Avgift för förhandsbesked - jämförelse med andra kommuner

Summa i kronor Anteckning

Ale nuvarande taxa 11 592

Ale föreslagen taxa 17 388 Vid flera tomter tillkommer  50% av avgiften per tomt

Trollhättan 8 694

Uddevalla 4 830

Borås 16 992 Vid flera tomter tillkommer  50% av avgiften per tomt

Kungälv 7 727

Göteborg 24 420

Lerum 20 609

Kungsbacka 19 200

Härryda 17 600



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 205 Dnr SBN.2022.199

Revidering taxa enligt plan- och bygglagen(PBL)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa
enligt Plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig vara. Vid ikraftträdande
ersätter detta dokument "Taxa enligt Plan- och bygglagen samt för prövning av
brandfarlig vara" antagen 2020-11-09 § 196.

Taxan ska gälla från 2023-01-01.

Sammanfattning

Ändringen av Taxa enligt Plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig
innebär att avgiften för förhandsbesked (tabell 5.9) justeras för att motsvara den
kostnad som de innebär för sektorn samt att avgiften för grundkarta (tabell 7.9)
justeras för att motsvara nedlagd tid. Syftet med ändringen är att taxan ska
motsvara den genomsnittliga kostnaden för förhandsbesked och den faktiska
kostnaden för grundkartan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,
Jämförelse med andra kommuner, 2022-08-25
Taxa enligt Plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig vara, 2022-08-25

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

För kännedom:

Registrator samhällsbyggnad
Sektorchef samhällsbyggnad
Registrator kommunstyrelsen
Administrativ chef kommunstyrelsen
Författningssamling/Styrdokument
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2022.199
Datum:
Enhetschef Sonny Hellstrand

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering Taxa enligt Plan- och bygglagen

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa enligt

Plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig vara. Vid ikraftträdande ersätter detta

dokument "Taxa enligt Plan- och bygglagen samt för prövning av brandfarlig vara" antagen

2020-11-09 § 196.

Taxan ska gälla från 2023-01-01.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ändringen av Taxa enligt Plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig innebär att
avgiften för förhandsbesked (tabell 5.9) justeras för att motsvara den kostnad som de innebär
för sektorn samt att avgiften för grundkarta (tabell 7.9) justeras för att motsvara nedlagd tid.
Syftet med ändringen är att taxan ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för
förhandsbesked och den faktiska kostnaden för grundkartan.

Mattias Mossberg Martin Hellström

Sektorchef Verksamhetschef

Samhällsbyggnad myndighet och plan

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Jämförelse med andra kommuner, 2022-08-25

Taxa enligt Plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig vara, 2022-08-25
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

För kännedom:

Registrator samhällsbyggnad
Sektorchef samhällsbyggnad
Registrator kommunstyrelsen
Administrativ chef kommunstyrelsen
Författningssamling/Styrdokument

Ärendet

Ändringen av Taxa enligt Plan- och bygglagen samt prövning av brandfarlig innebär att
avgiften för förhandsbesked (tabell 5.9) justeras för att motsvara den kostnad som de innebär
för sektorn samt att avgiften för grundkarta (tabell 7.9) justeras för att motsvara nedlagd tid.
Syftet med ändringen är att taxan ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för
förhandsbesked och den faktiska kostnaden för grundkartan.

Ett genomsnittligt förhandsbesked tar mellan 15-20 timmar att handlägga, inom den tiden ska
bland annat platsbesök göras. En ändring i avgiften är också att förhandsbesked som
innehåller fler än en tomt innebär ett tillägg med halva avgiften per tomt utöver den första
tomten. Räknat på 2021 års prisbasbelopp är den nuvarande avgiften för förhandsbesked 11
592 kronor och med de föreslagna ändringarna blir kostnaden 17 388 kr. Utöver avgiften för
förhandsbeskedet tillkommer kostnad för bland annat kungörelse.

Ändringen gällande avgift för grundkartan innebär att avgiften blir helt baserad på antal
timmar. I den gällande taxan finns intervall (area) med bestämt antal timmar, dessa timmar
motsvarar inte den nedlagda tiden som oftast är betydligt mer.

Ekonomisk bedömning

Nuvarande avgift för förhandsbesked motsvarar inte den genomsnittliga handläggningen. Den

föreslagna avgiften motsvarar den genomsnittliga handläggningen av förhandsbesked som i

många fall innebär prövning av komplexa frågor.

Invånarperspektiv

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

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Fastställd plan- och bygglovstaxa kommer att publiceras på kommunens hemsida

Förvaltningens bedömning

Sektorn föreslår att plan- och bygglovstaxan ändras i enlighet med förslaget, dels för att
avgiften för förhandsbesked ska motsvara kostnaden för den genomsnittliga handläggningen
och dels för att kostnaden för grundkartan ska motsvara det faktiska arbetet.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 167 Dnr KS-SOU.2022.460

Fastställande av trend- och omvärldsfaktorer

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa

trendanalys för Ale kommun 2022-2026.

Sammanfattning

Trend- och omvärldsanalysen är en del av Ale kommuns styrmodell och är

framtagen som ett planeringsunderlag inför budgetprocessen. Den fångar

kommunens stora utmaningar och ska var ett stöd för att formulera

övergripande och specifika mål som anger i vilken riktning kommunen ska

styras.

Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige var fjärde år fastställa trender och

omvärldsfaktorer som samtliga nämnder och bolag har att förhålla sig till i sin

planering och uppföljning. Målstyrningen i budgetprocessen är uppdelad i två

delar, varav den första är att kommunfullmäktige med utgångspunkt från trend-

och omvärldsanalysen fastställer riktningsmål som är tänkta att skära över

samtliga nämnder och bolags uppdrag. Den andra delen handlar om att

nämnderna ska förhålla sig till trend- och omvärldsfaktorerna i sina

nulägesanalyser. Genom att omvärldsbevaka skapar Ale kommun bättre

förutsättningar att förstå och planera för att möta morgondagens

samhällsutmaningar.

Rapporten utgår i grunden från Sveriges kommuner och regioners (SKR)

rapport "Vägval för framtiden 4” som handlar om trender som påverkar det

kommunala och regionala arbetet uppdraget fram emot till 2030. I rapporten

redovisas en varje trend utifrån SKR:s beskrivning tillsammans med en analys

som indikerar om trenden påverkar Ale kommun och hur de kan komma att

påverka framåt. Utöver underlag från SKR har annat material inhämtats till

rapporten i form av statistik, analysunderlag och andra kommuners och

myndigheters trend- och omvärldsbevakning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-23

Trend- och omvärldsanalys 2022-2026



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller

För kännedom

Samtliga nämnder

Alebyggen
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2022.460
Datum: 2022-09-23
Kommuncontroller Hussein Al-Zubaidi

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

Kommunstyrelsen

Fastställande av trend- och omvärldsfaktorer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att fastställa trendanalys för Ale
kommun 2022-2026.

Sammanfattning

Trend- och omvärldsanalysen är en del av Ale kommuns styrmodell och är framtagen som ett
planeringsunderlag inför budgetprocessen. Den fångar kommunens stora utmaningar och ska
var ett stöd för att formulera övergripande och specifika mål som anger i vilken riktning
kommunen ska styras.

Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige vart fjärde år fastställa trender och
omvärldsfaktorer som samtliga nämnder och bolag har att förhålla sig till i sin planering och
uppföljning. Målstyrningen i budgetprocessen är uppdelad i två delar, varav den första är att
kommunfullmäktige med utgångspunkt från trend- och omvärldsanalysen fastställer
riktningsmål som är tänkta att skära över samtliga nämnder och bolags uppdrag. Den andra
delen handlar om att nämnderna ska förhålla sig till trend- och omvärldsfaktorerna i sina
nulägesanalyser. Genom att omvärldsbevaka skapar Ale kommun bättre förutsättningar att
förstå och planera för att möta morgondagens samhällsutmaningar.

Rapporten utgår i grunden från SKR:s ”rapport Vägval för framtiden 4” som handlar om
trender som påverkar det kommunala och regionala arbetet uppdraget fram emot till 2030. I
rapporten redovisas en varje trend utifrån SKR:s beskrivning tillsammans med en analys som
indikerar om trenden påverkar Ale kommun och hur de kan komma att påverka framåt.
Utöver underlag från SKR har annat material inhämtats till rapporten i form av statistik,
analysunderlag och andra kommuners och myndigheters trend- och omvärldsbevakning.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef strategi och uppföljning
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-23

Trend- och omvärldsanalys 2022-2026

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommuncontroller

För kännedom

Samtliga nämnder
Alebyggen

Ärendet

Trend- och omvärldsanalysen är en del av Ale kommuns styrmodell och är framtagen som ett
planeringsunderlag inför budgetprocessen. Den fångar kommunens stora utmaningar och ska
var ett stöd för att formulera övergripande och specifika mål som anger i vilken riktning
kommunen ska styras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa politikens viljeinriktningar
och att fattade beslut leder till efterfrågad målstyrning i kommunen. Modellen ska också
tydliggöra kommunfullmäktiges riktningsroll och övergripande funktion i relation till
nämndernas och bolagens sakområden.

Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige vart fjärde år fastställa trender och
omvärldsfaktorer som samtliga nämnder och bolag har att förhålla sig till i sin planering och
uppföljning. Målstyrningen i budgetprocessen är uppdelad i två delar, varav den första är att
kommunfullmäktige med utgångspunkt från trend- och omvärldsanalysen fastställer
riktningsmål som är tänkta att skära över samtliga nämnder och bolags uppdrag. Den andra
delen handlar om att nämnderna ska förhålla sig till trend- och omvärldsfaktorerna i sina
nulägesanalyser.

Rapporten utgår i grunden från SKR:s ”rapport Vägval för framtiden 4”. Den som handlar
om trender som påverkar det kommunala och regionala arbetet uppdraget fram emot till 2030.
Rapporten är den fjärde omvärldsanalysen som SKR presenterar och analysen utgörs av
professionella bedömningar om tio trender och deras möjligheter och utmaningar för
kommuner och regioner. I rapporten redovisas en analys kring varje enskild trend utifrån
beskrivningarna. Analyserna indikerar om trenderna påverkar Ale som kommun och hur de
kan komma att påverka kommunen framåt.

Utöver underlag från SKR har annat material inhämtats till rapporten i form av statistik,
analysunderlag och andra kommuners och myndigheters trend- och omvärldsbevakning.
Underlagen kommer från bland annat, Europeiska unionen (EU), Statistiska centralbyrån
(SCB), Länsstyrelsen Västra Götalands län, revisions- och konsultföretaget PwC, forsknings-
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och managementkonsultbolaget Kairos future, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Västra
Götalands regionen (VGR), Helsingborgs kommun, Uppsala kommun och Luleå kommun.

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 bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att trend- och omvärldsanalysen 2022-2026 bidrar med ett kvalitativt
planeringsunderlag i beredningen av kommunfullmäktiges budget. Förvaltningen bedömer att
rapporten systematiskt fångar hur olika förändringskrafter påverkar kommunen i närtid och
framåt. Förvaltningen bedömer sammantaget att trend- och omvärldsanalysen fångar
kommunens stora utmaningar i enlighet med syftet i Ale kommuns fastställda styrmodell.
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INTRODUKTION 

Bakgrund 
Denna rapport är framtagen som ett planeringsunderlag i beredningen av kommunfullmäktiges 
budgetprocess och är en del av kommunens styrmodell. Vart fjärde år fastställer kommunfullmäktige 
trender/omvärldsfaktorer som samtliga nämnder och bolag har att förhålla sig till i sin planering och 
uppföljning. Omvärldsanalys är en kommungemensam beskrivning som bygger på de globala 
megatrenderna och nationella framtidsanalyserna avseende ekonomi, juridik med mera från till exempel 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Konjunkturinstitutet samt lokala trender och förutsättningar. 
Omvärldsanalysen visar hur Ale kommuns verksamhet kommer eller kan komma att påverkas utifrån 
viktiga skeenden och förändringar på de lokala, regionala, nationella och globala nivåerna. 

Rapporten inleds med en sammanfattning i form av tre viktiga slutsatser kring omvärldsanalysen, följt av 
en noggrannare beskrivning av hur rapporten hänger ihop med styrmodellen och hur den är tänkt att 
användas. Detta följs av ett avsnitt som beskriver de så kallade megatrenderna Globalisering, Demografi, 
Klimatförändringar , Teknik och Värderingar. En megatrend kan definieras som en global 
förändringskraft som påverkar alltifrån invånare och företag till ekonomin, miljön och samhället i stort. 

Megatrenderna är svårfångade, men bedöms förr eller senare få en stor påverkan på samhället och innebär 
nya utmaningar både utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. Det innebär att megatrenderna 
påverkar utvecklingen i vår omvärld och fångar en rad olika samhällsområden så som geopolitik, 
massmedia och informationsspridning, teknik, immigration, arbetsmarknad, urbanisering, välfärd och 
miljö. 

Slutligen presenteras de tio trender som är i fokus för omvärldsanalysen. En trend är till skillnad från en 
megatrend mer geografiskt avgränsad och berör snarare delar av samhället än hela. Det gör att trenden är 
lättare att påverka utifrån ett kommunperspektiv. 

Gränsen mellan megatrender och trender är dock diffus och ibland kan det vara svårt att skilja på dem. 
Både megatrender och trender är på samma gång drivkrafter för andra trender i en sammanflätad process. 
Varje trend har en beskrivning som är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR). I rapporten 
redovisas en analys kring varje enskild trend utifrån beskrivningarna. Analyserna indikerar i vilken grad 
trenderna påverkar Ale som kommun och hur de kan komma att påverka kommunen framåt. 



Varför omvärldsbevaka? 
Omvärldsbevakning/analys är en process för att systematiskt kartlägga, bevaka och analysera hur olika 
förändringskraften påverkar en organisations nuvarande och framtida utveckling. 
Omvärldsbevakning/analys handlar om att vara medveten om och beredd på förändringar och händelser 
utanför den egna organisationen. Genom att omvärldsbevaka skapar Ale kommun bättre förutsättningar att 
förstå och planera för att möta morgondagens samhällsutmaningar. Omvärldsbevakning och tillhörande 
analys utgör strategisk information som kan användas som underlag för att hantera nuvarande och 
framtida utmaningar inom det kommunala uppdraget. 

Underlaget i rapporten 
Rapporten utgår från SKR:s rapport Vägval för framtiden 4. Den handlar om trender som påverkar det 
kommunala och regionala uppdraget fram till 2030. Rapporten är den fjärde omvärldsanalysen som SKR 
presenterar och analysen utgörs av professionella bedömningar om tio trender och deras möjligheter och 
utmaningar för kommuner och regioner. 

Utöver underlag från SKR har annat material inhämtats till rapporten i form av statistik, analysunderlag 
och andra kommuners och myndigheters trend- och omvärldsbevakning. Underlagen kommer från bland 
annat Europiska unionen, Statistiska centralbyrån (SCB), Länsstyrelsen Västra Götalands län, revisions- 
och konsultföretaget PwC, forsknings- och managementkonsultbolaget Kairos Future, Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ), Västra Götalandsregionen (VGR), Helsingborgs kommun, Uppsala kommun och Luleå 
kommun. 



VIKTIGA SLUTSATSER 

Trendernas påverkan på det kommunala uppdraget hör övergripande ihop med vissa teman som ofta är 
återkommande i analysen kring varje trends inverkan på Ale kommun. Nedan kommer en kort 
sammanfattning av dessa teman.  

Slutsats 1 
Många trenders påverkan på Ale kommun hänger ihop med kommunens regionala utveckling. Att Ale är 
en pendlingskommun nära storstad påverkar en rad faktorer så som befolkningstillväxten, kommunens 
långsiktiga samhällsutveckling och kraven på den kommunala servicen. Utvecklingen har senaste åren 
varit starkast i de orter som ligger längst med E 45 och järnvägen, vilket påverkar 
befolkningssammansättningen och hur orterna utvecklas över tid.  

Slutsats 2 
Många trenders påverkan på Ale kommun hänger ihop med samhällets tekniska utveckling. Teknik i form 
av digitalisering och olika innovativa lösningar ses som en väsentlig faktor för att lösa kommunens 
framtida utmaningar. I flera trender lyfts den tekniska utvecklingen och dess potential att förenkla 
processer, korta ledtider, frigöra resurser och bidra med mervärde för Aleborna. Men det finns även 
farhågor relaterade till den tekniska utvecklingen i form av digitalt utanförskap, spridning av 
desinformation, välfärdsbrottslighet och skyddande av känslig information. 

Slutsats 3 
Många trenders påverkan på Ale kommun hänger ihop med utmaningar kring kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, varav den första handlar om hur Ale kommun ska lösa utmaningarna med den 
generella kompetensbristen som väntas inom främst förskola, skola samt vård och omsorg. Den senare 
handlar om vilka behov det finns av att utveckla nya tekniska, teoretiska och praktiska kompetenser hos 
medarbetare för att kunna möta morgondagens utmaningar. Där ligger kompetensutveckling av 
användande av främst tekniska lösningar ofta i fokus. 



Att använda trendanalysen 

Planeringsförutsättningar 
Trend- och omvärldsanalysen är en del av Ale kommuns styrmodell och är framtagen som ett 
planeringsunderlag inför budgetprocessen. Syftet med styrmodellen är att säkerställa politikens 
viljeinriktningar och att fattade beslut leder till efterfrågad målstyrning i kommunen. Modellen ska också 
tydliggöra kommunfullmäktiges riktningsroll och övergripande funktion i relation till nämndernas och 
bolagens sakområdesroll. I styrmodellen sker målstyrning av nämnder/bolag genom formulering av så 
kallade riktningsmål och nämndmål som tillsammans med uppdrag bildar kommunfullmäktiges budget.  

Nedan följer en beskrivning av hur processerna kring budget och målstyrningen fungerar i kommunen. 

Kommunfullmäktige fastställer vart fjärde år trender och omvärldsfaktorer som samtliga nämnder och 
bolag har att förhålla sig till i sin planering och uppföljning. Målstyrningen i budgetprocessen är uppdelad 
i två delar, varav den första är att kommunfullmäktige fastställer riktningsmål som är tänkta att skära över 
samtliga nämnder och bolags uppdrag. Den andra delen handlar om att nämnderna ska förhålla sig till 
trend- och omvärldsfaktorerna i sina nulägesanalyser. Trend- och omvärldsanalysen fångar kommunens 
stora utmaningar och ska var ett stöd för att formulera övergripande mål som anger i vilken riktning 
kommunen ska styras. 

I kommunfullmäktiges övergripande målstyrning har vissa parametrar identifierats som anses nödvändiga 
för att formulera tydliga riktningsmål.  

1. Att riktningsmålet bör vara tvärsektoriellt och inte ingå i en enskild nämnd eller bolags
sakområde.

2. Att målformuleringen bör formuleras som:
• En ”ska-formulering”, alltså att Ale kommun ska…
• Målformuleringen behöver sedan följas av den politiska viljeriktningen för vad riktningsmålet

ska uppnå.

3. Att målbeskrivningen bör beskriva viktig politisk styrinformation om:
• Hur målsättningen hänger ihop med trender och omvärldsfaktorer för att kontextualisera

politiskt prioriterade utmaningar i kommunen.
• Vilken nytta och vilket värde som målsättningen är tänkt att bidra med till Aleborna.
• Vilka förväntningar och utmaningar målsättningen allmänt kommer att innebära för

verksamheterna.
• Vad som övergripande behöver uppnås för att nå målsättningen.



Trend- och omvärldsanalysen fångar även utmaningar som ligger närmare enskilda nämnder/bolags 
sakområden. Utifrån styrmodellen ska nämnder/bolagen årligen ta fram en nulägesanalys där fastställda 
trender och omvärldsfaktorer är en del av de parametrar som nämnderna/bolagen ska förhålla sig till i sin 
analys. Nulägesanalyserna ska ange nämnder/bolags förflyttningsutrymme utifrån prioriterade utmaningar 
och behov hos nämnder/bolags intressenter. Utifrån identifierade förflyttningsutrymmen ska sedan förslag 
på nämndmål och uppdrag formuleras som en del i beredningen av kommunfullmäktiges budget.  



MEGATRENDERNA 

Globalisering 
Globalisering innebär ömsesidiga beroenden. När stater, organisationer, kapital och personer kopplas 
samman skapas helt nya möjligheter för flöden av information, idéer, pengar och nya relationer. Hur 
finansiering av infrastruktur i delar av Afrika ser ut i dag och vilka som framför allt finansierar detta är ett 
resultat av bland annat globaliseringen i världen. 

Globalisering har inte inträffat i ett vakuum utan är en följd av politiska beslut där man har minskat de så 
kallade transaktionskostnaderna genom bland annat helt ny teknik för informationsflöden. Genom 
globalisering sprids kunskap, kultur och teknik som kan användas till att skapa välstånd. Samtidigt finns 
det många som framhåller att globalisering också förflyttar makt från nationer till marknaden, att den 
skapar inkomst- och förmögenhetsklyftor inom länder samt har negativ inverkan på klimat och miljö 
genom en ökad konsumtion. Idag finns fler geopolitiska konflikter och låsningar mellan och inom stater. 
Det resulterar i att osäkerheten kring makten i världen har ökat. 

Kriget mellan Ryssland och Ukraina utmanar EU där man vill stärka både EU:s motståndskraft och 
öppenhet. EU är beroende av många länder utanför unionen. Sverige är i högsta grad beroende av export, 
inom och utanför EU. Disruptiv teknik används i syfte att störa ordning, sprida desinformation och skapa 
missämja. Organiserade attacker mot företag, samhällsinstitutioner och offentliga val påfrestar tilliten och 
sammanhållningen i världen. 

I Strategic Foresight Report 2022 bedömer EU att världen är demokratiskt tillbaka till 1989. De senaste 
30 årens demokratiska framsteg har alltså utplånats och för första gången sedan FN:s hållbarhetsmål 
presenterades sker en global tillbakagång vad gäller att minska ojämlikheten, minska koldioxidutsläppen 
samt minska andelen människor i hungersnöd. 

Det har även skett en framväxandet av nya aktörer på den politiska globala arenan med globala rörelser, 
mellanstatliga organisationer och nya företag som tar steget in i det som tidigare varit politikens arena. 
Fenomen som Me-too rörelsen och den betydelse som Greta Tunberg haft för att samla många unga är 
beroende av just globalisering. 

De kommande årtiondena kommer troligtvis omfördelning av den globala makten att fortsätta öka med 
fokus österut. År 2030 beräknas 90 procent av världens befolkning vara läskunnig, 75 procent kommer att 
ha tillgång till en mobil uppkoppling och 60 procent kommer att ha tillgång till bredband. Om vi bortser 
från det tillfälliga hack i prognosen som den globala covidpandemin naturligtvis var kommer vi inte bara 
kopplas ihop digitalt utan även fysiskt. Antalet resor med flyg kommer att landa närmare 7 miljarder år 
2030, en tillväxt som framför allt kommer från den växande asiatiska medelklassen. 



Demografi 
Länders ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen. Efterfrågan på 
välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar över tiden beroende 
på befolkningens storlek och ålderssammansättning. Att människor i genomsnitt lever allt längre är i 
grunden positivt och hänger ihop med utvecklingen av bättre levnadsvillkor. 

Det innebär dock ett högre tryck på offentliga finanser och för vissa delar av världen en förändrad 
försörjningskvot. I relativa termer kan man säga att när andelarna av befolkningen som är 65 år och äldre 
eller barn ökar i relation till mittensegmentet behöver allt färre försörja allt fler. Europas befolkning 
förväntas ha den högsta medianåldern i världen år 2030 – 45 år jämfört med 35 år för Asien och 21 år för 
Afrika. Om vi vågar blicka fram mot 2050 kommer snittåldern i Japan vara 53 år och i Nigeria 23. Det 
innebär att det kommer att gå 1,5 arbetsför person per pensionerad person i Japan som får ses i relation till 
den nigerianska situationen där relationen i stället blir 15 i arbetsför ålder per 1 pensionerad. 

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. I dag är det nästan tvärtom – 85 
procent av befolkningen bor i tätorter. Globalt bor mer än 50 procent av jordens befolkning i städer, men 
bara 2 procent av jordens yta är stad. De närmsta decennierna kan vi dessutom räkna med ännu fler stora 
städer, även om det inte är så att alla rurala delar avbefolkas och alla urbana delar växer. Graden av 
urbanisering varierar, men 9 av 10 framtida megastäder (städer med mer än 10 miljoner invånare) 
prognostiseras ligga i antingen Afrika, Latinamerika eller Asien. Vilket motsvarar 90–95 procent av den 
totala urbana tillväxten. 

Olika delar av världen har skiftande förutsättningar och det har medfört en mer mobil arbetskraft. De 
senaste tio åren har andelen mobil arbetskraft ökat med 25 procent och prognosen är en ökning om 50 
procent till 2030. Tidigare har framför allt västvärlden attraherat unga talangfulla som sökt spännande 
utmaningar, men med en väsentligt mer global arbetsmarknad kommer talanger förflyttas sig över hela 
världen och dessutom arbeta på andra sätt än vad vi hittills varit vana vid i Europa. Andelen virtuell 
arbetskraft och frilansare förväntas öka. År 2030 förväntas världens befolkning ha ökat med 1 miljard. 

Sverige har en något lägre medelålder än andra europeiska länder, vilket härleds till flyktinginvandringen 
under 2000-talet. Att flyktinginvandringen ska minska pressen på välfärdssystemen förutsätter dock att 
nyanlända kommer i arbete och kan bidra till samhällets välstånd. De viktigaste orsakerna till att 
människor flyr från sitt land är krig, korruption, klimatförändringar samt stora ekonomiska skillnader 
mellan länder. I dagsläget finns det inget som tyder på att antalet flyktingar i världen kommer att minska, 
vilket kommer att påverka demografin i många länder. Vid slutet av 2021 fanns 89,3 miljoner människor 
på flykt. Det är en ökning på åtta procent från föregående år och är mer än dubbelt så många som antalet 
människor på flykt för tio år sedan, enligt UNHCR. 



Medellivslängden i Sverige förväntas öka med 5,5 år för kvinnor och 7,1 år för män de kommande 50 
åren. Av de som föds 2021 beräknas hälften av flickorna vara kvar i livet vid drygt 94 års ålder och 
hälften av männen vid knappt 93 års ålder. Dessa antaganden resulterar i att folkmängden ökar där den 
åldersgrupp som ökar mest är de äldsta. År 1970 fanns det 190 000 personer som var 80 år eller äldre i 
Sverige. I dag är det över en halv miljon och år 2070 beräknas det vara 1,3 miljoner i de äldsta åldrarna. 



Klimatförändringar
När jordens befolkning ökar och levnadsstandarden höjs ökar behovet av mat, energi, vatten, 
sanitetslösningar och infrastruktur. Allt detta accelererar resursanvändning på jorden. I takt med att 
befolkningstillväxten ökar med 1 miljard personer till år 2030 bedöms behovet av mat öka med 35 
procent. Globalt förväntas behovet av rent vatten öka med 40 procent och energibehovet med 50 procent, 
3 procent av världens vatten är färskvatten samtidigt som endast 25 procent är tillgängligt. 

Vattenbrist blir mer problematisk framför allt i EU:s södra delar och kan innebära en ökad risk för 
konflikter över resurser. Brist på vatten i de länder varifrån EU importerar livsmedel kan leda till 
drastiska prisökningar, men också brist på vissa typer av livsmedel. År 2050 beräknas cirka 40 procent av 
EU:s jordbruksimport vara i riskzonen för torka. Den så kallade agrara zonen flyttar norrut utifrån 
bedömningen att norra Europas medeltemperatur ökar. I samband med detta befaras också en försvagad 
golfström som kan leda till köldvågor och att andra typer av sjukdomar blir vanligare norröver som till 
exempel denguefeber och malaria. 

Det kommer finnas ett ökat behov av att transportera varor och människor som en följd av 
befolkningstillväxten och de förbättrade levnadsvillkoren. Globalt förväntas transporterna av passagerare 
nästan tredubblas från 2015 till 2050. Till denna bild adderas också framväxten av hybridarbetslivet där 
nya rörelsemönster växer fram. Ett arbetsliv som tillåter ett mer omfattande distansarbete kan komma att 
minska behovet av transporter mellan hem och arbetsplats och framväxten av flera tjänster som 
exempelvis transporttjänster där skiftet går från att äga till att nyttja vid behov. 

Exakt hur och på vilket sätt klimatförändringar kommer att påverka förutsättningarna på jorden är 
omdebatterat. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) bedömer att vi kommer 
få uppleva stora variationer i hur klimatförändringen påverkar oss beroende av var i världen man befinner 
sig. Den globala uppvärmningen kommer troligtvis att överstiga 1,5 ℃ under de kommande 20 åren och 
gå mot 2 ℃ i mitten av århundradet. Vid 2050 bedömer EU att 200 miljoner människor kommer behöva 
humanitärt bistånd, delvis till följd av ekologiska effekter. 



Teknik
Begrepp som digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, big data och nano-teknik är alla välkända 
begrepp. Den teknologiska utvecklingen påverkar var människor väljer att bo, arbeta och hur man 
kommunicerar. Affärsmodeller och globala värdekedjor kommer utvecklas liksom industrirobotar, 
artificiell intelligens (AI), automatiserade fordon och transporter (självkörande bilar och drönare), additiv 
tillverkning (3D-printing). Blockkedjeteknik kommer att driva produktivitetstillväxten och vara en 
förutsättning för att nå en ökad levnadsstandard och driva en hållbar omställning.

Utvecklingen inom AI, automatisering och robotisering medför stora möjligheter till högre produktivitet 
och välfärdsvinster det kommande årtiondet, inte bara i Europa utan globalt. Som ett exempel har 12 
procent av människorna över 18 år i subsahariska Afrika ett mobilt bankkonto. Globalt sett är samma 
siffra bara 2 procent. 

Hur teknik driver beteendeförändring och hur beteendeförändringar driver på teknisk utveckling är ibland 
svårt att avgränsa, men vad man kan se är att den digitala generationen har ett annat förhållningssätt, och 
en annan slags relation till teknik. Det kan påverka hur organisationer behöver justera och tänka kring sina 
värdeerbjudanden eftersom logiken mellan producent och konsument förändras. 

År 2020 fanns det 7 gånger fler uppkopplade saker än vad det fanns människor på jorden. Det exponerar 
samhället för cyberattacker och desinformationskampanjer som ökade  inom EU från 113 attacker år 2019 
till 139 attacker år 2020. Samtidigt skapar  det helt nya förutsättningar för sömlösa flöden som kan 
underlätta människors liv, oavsett om det  handlar om ett träningsarmband som mäter din hjärtfrekvens 
eller en oljerigg. 

Ytterligare förstärkning av just digitalisering eller teknisk utveckling, framförallt inom utbildning- och 
sjukvårdssektorerna är en påtaglig megatrend. Som ett exempel har användningen av E-hälsa i Frankrike 
ökat med 10 procent och kommunikationstjänsten Zoom ökade sin dagliga trafik med 535 procent. AI 
tillsammans med så kallad Big data användes under covidpandemin för att prognostisera utvecklingen och 
spridningen av covid-19 och för diagnostisering. Risken att AI-vapen ska kunna användas i framtida 
konflikter har också ökat och ligger inte längre i händerna på så kallade supermakter. 

Bedömningen är att arbetsmarknaden kommer att förändras snabbare än vad man tidigare trott. Nya roller 
etableras kontinuerligt på arbetsmarknaden och pandemin har eskalerat antalet som behöver byta arbete 
till 2030 med 25 procent. Bedömningen är dock att fler arbeten kommer att tillkomma på den europeiska 
arbetsmarknaden fram till år 2030 (884 000 arbetstillfällen) än antalet som inte längre kommer att 
behövas på grund av teknikutvecklingen.



Värderingar
Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att idéer, trender, kunskap och även 
desinformation får snabbare spridning och når fler människor än tidigare. Förändrade värderingar kan 
därför uppkomma genom att vi blir påverkade av människor och skeenden utanför våra territoriella och 
kulturella gränser. Det har till exempel inneburit att skillnader i värderingar mellan olika individer ur 
samma generation har ökat och troligtvis kommer fortsätta att öka. 

Sverige tillhör gruppen individuella sekulära länder som kännetecknas av en hög tillit och tolerans till 
det offentliga i kombination med en hög portion individualism. En hög nivå av självbestämmande är ett 
värde som har varit dominerande i den svenska kontexten under de senaste 100 åren. 

Det är svårt att förutsäga värderingsutvecklingen men värderingsförändringar skulle kunna resultera i 
ökade förväntningar på välfärdsstaten i linje med en fortsättning på den svenska ”statsindividualismen” 
samt att digitaliseringen för med sig ett ökat fokus på att användaren är i fokus. Generation Z, (de föddes 
från mitten av 1990-talet) har starkt formats av tiden efter 11 september, klimatkrisens genombrott och 
det senaste decenniets geopolitiska utveckling. Generation Z är den första helt digitala generationen. Här 
finns undersökningar som visar att det handlar om en generation där många mår  både fysiskt och 
psykiskt dåligt. Orsaker till detta bedöms bland annat vara ökade jämförelser med andra, höga 
prestationskrav i skolan och rädsla att misslyckas i livet. Dessutom ses en växande religiositet eller 
andlighet i denna grupp.



TRENDER 

TREND 1: Ökat behov av livslångt lärande 
Kompetensförsörjning är en central fråga såväl för kommuner och regioner som för 
näringslivet. För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner och 
regioner klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda 
individers kompetens rätt. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola, 
förskola och äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt kompetens. 

Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda oss och byta yrke allt oftare 
under karriären. Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras också när digitaliseringen riskerar att slå 
ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan på enkla lågbetalda tjänster ökar. Nya 
perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram. I vissa fall sker lärande genom förändrade 
arbetssätt. Ett exempel på detta är omställningen till en god och nära vård där förmåga att arbeta över 
traditionella gränser, nyttja digital teknik, kommunicera och jobba preventivt utgör viktiga delar. 

Individers syn på traditionellt förvärvsarbete förändras. Fler söker levnadsmöjligheter där lönearbete 
kombineras med andra intressen. Mycket talar för att hybridarbete, en kombination av distans- och 
kontorsarbete, blir ny norm för många yrkeskategorier. Samtidigt behöver personalgrupper inom yrken 
som kräver fysisk närhet och stöd, inte minst inom äldreomsorgen, öka. 

I dag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om. 
Utvecklingen är ofta en direkt följd av digitaliseringen. Beroendet av tekniska system inom många 
verksamheter ökar behovet av ”cybercoacher” som brobyggare mellan maskiner, system och 
mellanmänsklig verksamhet. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar arbetssätt och 
arbetsuppgifter är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningen. Grupper som har svårighet att ställa om 
eller har begränsad utbildning riskerar att hamna utanför den föränderliga arbetsmarknaden. 

Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognoser bedöms antalet sysselsatta på arbetsmarknaden öka med 
400 000 personer fram till år 2035. Utrikesfödda förväntas stå för nästan 90 procent av tillväxten samtidigt 
som fler äldre förväntas arbeta. Den generella utbildningsnivån prognostiseras öka till 48 procent av 
antalet personer med eftergymnasial utbildning. Samtidigt bedöms tillgången på arbetskraft inom vissa 
yrkesområden inte kunna möta efterfrågan från arbetsmarknaden. 

Utifrån det kommunala välfärdsuppdraget innebär nuvarande utbildningsdimensionering att 
kompetensbrist beräknas fortsätta fram till år 2035 i de flesta yrkesgrupperna inom utbildningsområdet, 
hälso- och sjukvård samt social omsorg. Förklaringen till den väntade kompetensbristen inom dessa 
yrkesområden består av en rad faktorer. En faktor är att behovet ökar, eftersom det blir allt fler yngre och 



äldre människor i samhället. En annan faktor som påverkar stort är att medelåldern hos arbetskraften är 
hög, vilket kommer medföra stora pensionsavgångar under den närmste tioårsperioden. Samtidigt väntas 
antalet personer som utbildar sig inom många av dessa yrkesgrupper vara lägre än vad som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. 

I Ale kommuns kompetensförsörjningsplan 2021–2023 bekräftas SCB:s prognoser och bilden av de lokala 
utmaningar som kommunen står inför gällande den framtida kompetensförsörjningen. Ale kommun har i 
september 2022 strax under 2 400 tillsvidareanställda medarbetare. Antalet medarbetare förväntas fortsätta 
att öka i och med den stadigt växande befolkningen inom främst de yngsta och de äldsta åldersgrupperna. 
Tillväxten ställer ökade behov och krav på välfärdstjänster inom målgrupperna de närmaste tio åren. 
Samtidigt prognostiseras 234 pensionsavgångar i Ale kommun under närmaste fyra åren. Beräkningarna 
utgår från tillsvidareanställda födda 1953–1960 samt medarbetare som väntas går i pension när de fyller 
65 år. Flertalet av de som går i pension tillhör identifierade bristyrken eller nyckelkompetenser varav de 
flesta återfinns inom skola och socialtjänst. 

Ale har även haft en relativ hög personalomsättning på både chefer och medarbetare, vilket försvårar för 
kontinuiteten i verksamheterna. Enligt Göteborgsregionen (GR) har personalomsättningen långsamt ökat 
sedan 2020 och låg 2021 på strax under 11,6 procent. I jämförelse med de andra GR-kommunerna ligger 
Ale alltjämt över GR-snittet för personalomsättning. Rekryteringar är en oerhört resurskrävande aktivitet 
och risken finns att den framtida rekryteringen blir särskilt betungande för chefer inom skola och 
äldreomsorg. De kommer att behöva rekrytera både för utökning av verksamheten och för uppsägningar 
och pensionsavgångar. 

Ale kommuns risk för framtida kompetensbrist hänger i grunden ihop med samhällsutvecklingen i stort 
kring pendlingskommuner nära storstäder. Pendlingskommuner har i allmänhet utvecklats starkt de 
senaste åren. Bostadsbyggandet i Ale prognostiseras hamna på 3 620 nya bostäder fram till år 2033. Den 
högsta byggtakten väntas vara under 2027–2031, då många bostäder kommer färdigställas. Störst tillväxt 
väntas på orterna Älvängen och Nödinge följt av Nol och Alafors. Inflyttningen i dessa nybyggen 
förväntas generera ett behov av 3–4 nya avdelningar per år inom förskolan och cirka fem nya 
grundskoleklasser per år. Detta skapar ett stort behov av nyrekrytering i Ale kommuns utbildningssektor. 

Kommunen har under flera år haft en personal- och lärartäthet som ligger väsentligt lägre än riket, men har 
på senare tid lyckats förbättra den. Jämfört med riket har Ale ungefär en elev mer per lärare. I gruppen 
pendlingskommuner nära storstad står sig Ale något bättre i personal- och lärartäthet. 

I rapporten Regionernas kamp 2021 som tagits fram av WSP som är rådgivare och konsulter inom 
samhällsutveckling utvecklas resonemanget kring trenden med att kranskommuner nära större städer är 
attraktiva. Rapporten lyfter att närheten till storstädernas arbetsmarknad och utbudet av företag 
tillsammans med att det ofta är billigare och enklare att hitta en bostad eller verksamhetslokal som de 
viktigaste orsakerna till den starka utvecklingen. Trenden skulle kunna beskrivas som en 
”omgivningsurbanisering” där Göteborg stads stora arbetsmarknad i kombination med stadens höga 



konkurrens på bostadsmarknaden gör att Ale kommuns geografiska läge med möjligheter till både arbete 
och bostäder blir lockande, särskilt för barnfamiljer. Men pendlingsmöjligheterna skapar även utmaningar 
för Ale kommun som arbetsgivare, eftersom det medför att kommunen blir hårdare konkurrensutsatt när 
medarbetare har många alternativ att välja bland. 

 Personalförsörjningen kommer att innebära fortsatta utmaningar, inte bara inom utbildningsområdet utan 
även äldreomsorgen. Med de kommande kompetensbristerna som väntas uppstå inom skolan och 
äldreomsorgen hamnar kommunen i ett bekymmersamt läge. När kommunen ska bemanna 
verksamheterna kan det uppstå en dragkamp mellan kvantitet och kvalitet i verksamheterna. Kompetens 
och kravbilder kan komma att förändras för att kommunen ska kunna rekrytera och bemanna 
verksamheterna. Detta kan påverka faktorer som antal behöriga lärare, lärartäthet samt andelen utbildad 
vård- och omsorgspersonal. Ett annat scenario är att antalet deltids- och timanställda växer i 
verksamheterna för att försöka kompensera för underbemanning. Dessa framtidsutsikter är en potentiell 
verklighet som inte ligger långt bort och givetvis skulle få en stor påverkan på verksamheternas 
kontinuitet och allra främst kvaliteten för kommunens invånare. 

Ale kommun genomför insatser för att bromsa effekterna av kompetensbristen. Kommunen har sedan 
länge varit en del av det så kallade KOM-KL-avtalet (Överenskommelse om omställningsavtal), som ska 
skapa förutsättningar för omställning och kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som man 
möter verksamheterna kompetensförsörjningsbehov. Mellan 2017 och 2020 genomfördes exempelvis 
kunskapsvalidering genom vård- och omsorgscollage, utbildning för personer som är anställda som 
barnskötare eller fritidspersonal men inte har rätt utbildning samt distansutbildning till socialpedagoger. 
Ale kommun får även statsbidrag för att höja medarbetares kompetenser genom satsningar som bland 
annat Lärarlyftet och Äldreomsorgslyftet.

En faktor som troligtvis kommer påverkar morgondagens kompetensförsörjning är att arbetstagarnas 
attityder till distansarbete förändrades under covidpandemin. För Ale kommun har pandemin inneburit 
mycket distansarbete för stora delar av de verksamheter som inte har människonära yrken. Tillfälligt 
distansarbete är idag en given norm i kommunen för medarbetare vars arbetsuppgifter tillåter det. Då 
distansarbete blivit ”det nya normala” har avståndet mellan bostad och arbetsplats blivit mindre viktig för 
arbetstagare. Det kommer sannolikt att innebära större rörlighet på morgondagens arbetsmarknad – men 
även bredare möjligheter att rekrytera olika kompetenser utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

En annan faktor som kommer påverka kompetensförsörjningen är digitaliseringen. SKR undersökte 2020 
hur bland annat förskollärare, lärare, sjuksköterskor, socionomer och undersköterskor såg på digitalisering 
på arbetsplatsen. Resultatet visade att majoriteten av arbetsplatserna infört olika digitala verktyg/arbetssätt 
och att majoriteten av medarbetarna är positiva till ökad digitalisering på arbetsplatsen. Digitaliseringen 
ses främst som ett verktyg för att förenkla administration för att frigöra tid.  



Det finns också vissa farhågor om att digitaliseringen kommer att leda till ökade kompetenskrav framöver. 
Exempel på digitaliseringens utveckling i Ale kommun finns exempelvis inom socialtjänsten med 
robotisering av handläggningsprocess för återansökan av ekonomiskt bistånd och inom skolan, som 
erbjuder en bred variation av digitala stödtjänster i form av inlästa läromedel och tekniska hjälpmedel som 
en del av det kompensatoriska stödet. 

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 
• Brist på personal och kompetens inom förskola, skola och äldreomsorg kommer att innebära en 

stor utmaning för kommunen. Bristen kan leda till att framtida förskole- och skolklasser blir större, 
att det vård- och omsorgsnära arbetet inom äldreomsorgen minskar samt att andelen personal inom 
verksamheterna med formell utbildning minskar.

• Chefer kommer att få ägna mer av sin arbetstid till rekrytering och mindre tid till att jobba med 
kvaliteten i verksamheterna. Arbetsmarknaden blir alltmer rörlig arbetsmarknad och kännetecknas 
av minskad tillgång på sökande inom bristyrken samtidigt som arbetsbelastningen för medarbetare 
i dessa verksamheter riskerar att bli ohållbar.

• Kommunen kommer sannolikt att behöva fortsätta att satsa på digital utveckling för att frigöra och 
effektivisera resurser i verksamheterna för att underlätta i utmaningarna från kompetensbristen.



TREND 2: Användare driver teknisk utveckling 
Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen där gränserna mellan de fysiska, 
digitala och biologiska världarna blir alltmer flytande. I likhet med tidigare 
förändringar spås effekterna få omvälvande betydelse för individer, företag och 
samhället som helhet. 

Till skillnad från tidigare teknikskiften är vi som medborgare i hög grad delaktiga i omställningen. År 
2020 har 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet och internetanvändandet är över 95 
procent hos dem mellan 12 och 75 år. Pandemin har på flera sätt inneburit ett digitalt språng där nya 
grupper har blivit användare av olika typer av tjänster. Deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara för att 
skala upp det som fungerar. 

Hållbarhetsmålen driver på utvecklingen på samhällsnivå. Stora investeringar i förnybar energi, 
kapacitetsutbyggnad av elnät för elektrifiering och modernisering av transportsystem påverkar den fysiska 
miljön och förutsättningarna för företag att etablera sig i olika delar av landet. 

Den teknik som förändrar samhället har oftast funnits i några år i andra branscher eller sammanhang. 
Sensorn i processindustrin hamnar så småningom i sängen på vårdboendet. Det är när teknik paras ihop 
med behov i ett nytt sammanhang som förändringen tar fart på riktigt. 

Uppkopplade och samverkande system innebär även nya möjligheter för samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer. Inom områden som stadsutveckling, mobilitet och hälsofrämjande insatser utvecklas 
testmiljöer där medborgare, företag och offentliga aktörer medskapar nya lösningar i verkliga miljöer. Nya 
arbetssätt ställer ökade krav på hantering av demokratiska värden, transparens och likabehandling. 
Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommuner och regioner 
tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Men förutsättningarna och förmågan att tillhandahålla dessa 
tjänster varierar hos olika kommuner och regioner. Samtidigt växer kraven på att kommuner och regioner 
inte enbart digitaliserar befintliga processer utan att även nya verksamhetsmodeller utvecklas där 
individen samlat kan möta den offentliga förvaltningen. Individen ska inte själv behöva söka upp alla 
aktörer som är en del av händelsen. 

Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att effektivisera arbetet 
och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv. Smarta beslutsstöd, robotar och andra hjälpmedel 
förväntas avlasta, men med en ansträngd ekonomi måste prioriteringar göras. Vilka åtgärder skapar störst 
nytta för verksamhet och medborgare, var är det viktigast att avlasta personal för att ge utrymme för 
personlig service? Och hur kan man effektivisera utan att de viktiga mellanmänskliga mötena försvinner? 



Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Digitalisering handlar om att integrera digitala tekniker i sociala processer för att förbättra dem. 
Utmaningen med digitalisering handlar inte om att göra taktiska teknikval. Det handlar om organisationers 
förmåga att anpassa sig till de nya lösningarna, arbeta på ett annat sätt eller förändra ett beteende. Det 
finns en stor potential i att möta välfärdens utmaningar genom att utmana befintliga strukturer och 
arbetssätt. Det kan till exempel handla om att använda data som en strategisk resurs. 

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det 
handlar både om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala 
funktioner. Kraften i ny teknologi kan på rätt sätt vara en stor tillgång och utmaningen ligger i 
kompetensen och marknadens mognad för att kunna byta ut gamla system mot nya. Det kan även innebära 
juridiska hinder och säkerhetshinder, etiska dilemman och initiala kostnader. 

År 2021 genomförde Ale kommun en enkätundersökning som mätte den digitala mognaden och det 
digitala arvet. Den digitala mognaden handlar om organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna 
med digitalisering. Resultatet för kommunens digitala mognad blev 42 procent, i jämförelse med rikets 
snitt, som är 48 procent. Utifrån mätningen valde kommunen att prioritera den externa nyttan med 
digitalisering, det vill säga att all digitaliseringsutveckling ska vända sig till det som skapar värde för 
medborgarna, samt ett ökat fokus på modernisering och kompetensutveckling. 

I samband med enkäten konstaterades att det digitala arvet är tungt i Ale kommun. En del teknik är 
gammal och behöver uppdateras, underhållas eller avvecklas. All teknik har en livslängd och digitalisering 
förutsätter en modern och robust IT-infrastruktur. 

Chefer och ledare är centrala i en framgångsrik förändringsresa. Utöver generell digital kompetens 
behöver chefer och ledare därför ha förmåga att leda förändringsarbete och stötta medarbetare i 
förändring. När teknikutvecklingen upplevs gå allt snabbare blir kompetenser och förmågor fortare 
irrelevanta. Teknik möjliggör utveckling i kombination med nya sätt att arbeta. För att möta en framtida 
efterfrågan på kompetens behövs en ökad omställningsförmåga, alltså förmågan att kontinuerligt anpassa 
sig efter förändringar i samhället. Genom omställningsförmåga och tydlig positionering ökar 
sannolikheten för att kommunen förstår och kan möta samhällsbehovet av offentlig sektor. 

Ale kommun har satsat på fortbildning inom digitalisering och ledarskap, insatser som syftar till att höja 
kompetensnivån inom digitalteknik och digital transformation. 

Kommunal verksamhet tillhandahåller e-tjänster som vänder sig direkt till medborgarna. Inom det området 
finns stor utvecklingspotential i Ale kommun, eftersom kommunen bara använder en liten del av den 
teknik som är tillgänglig på marknaden. 



När samhällsservicen övergår från att vara analog till att bli digital ställer det krav på medborgarnas 
grundläggande digitala kompetens. Såväl privatpersoner som företag behöver ställa om för att kunna ta del 
av teknikskiftet. Invånarna i Sverige har höga förväntningar på tillgång till smart teknik som ger snabb och 
sammanhållen service. Generellt finns det en positiv inställning till digitalisering, då 7 av 10 är positiva 
till den ökade digitaliseringen i samhället och på arbetsplatsen. Vårt samhälle är till stora delar 
digitaliserat. Det uppkopplade livet är för de flesta en självklar del av både arbete, skola och fritid. Av 
Sveriges befolkning använder 9 av 10 internet varje dag. 

Det övergripande målet i den nationella digitaliseringsstrategin är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. En studie från Göteborgs Universitet beskriver vad som krävs för 
att lyckas med digitaliseringsuppdraget. Det handlar om digital kompetens och trygga människor som har 
möjlighet att driva innovation under en målmedveten ledning och infrastruktur. Studien fann att 
kommunerna brister i balanseringen mellan inre effektivitet och extern innovation, vilket betyder att 
kommunerna satsar mer på att förbättra organisationen än att utveckla digitala tjänster som är avsedda för 
medborgarna. Studien fann även brister i de kommunala styrdokumenten och menar att 
digitaliseringsstrategierna är icke-ändamålsenliga i efterlevnad av regeringens målsättning. 

Ale kommun har en digitaliseringspolicy som utgår från den nationella styrningen. Digitaliseringspolicyns 
tre mål handlar om att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande, att ge medborgarna 
tillgänglig service dygnet runt samt att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen. 

Ale kommun arbetar systematiskt med att ta vara på de digitaliseringsinitiativ som uppstår i 
organisationen. Det finns en process för att omhänderta idéer som handlar om det gemensamma behovet 
av digitalisering. Det är ett sätt att omhänderta förändringsinitiativ som utgår från användarna. Syftet med 
en gemensam prioritering är att fånga det som skapar mest värde och nytta för medborgarna. Arbetssättet 
att samla digitaliseringsprojekt är ett steg mot portföljstyrning, vilket under senare år är något som 
kommuner som ligger i framkant med digitalisering har implementerat. 

I samband med den digitala transformationen ökar risken för samhällets sårbarhet. I en digital värld ökar 
behovet av tillgång till information. Det är av yttersta vikt att säkerställa en korrekt informationshantering. 
Den grundläggande utgångspunkten är individens integritet, säkerhet och rättigheter. Kommunens 
förmåga att möta ny teknik och förändrat kundbeteende med nya tjänster kommer att vara beroende av 
förmågan att hantera säkerhetsfrågor. 

Ale kommun följer systematiskt upp informationssäkerhetsarbete och genomför löpande 
förbättringsåtgärder. Uppföljningsverktyget tillhandahålls av Myndigheten för säkerhet och beredskap 
(MSB). Mätningarna visar att Ale kommun behöver höja nivån på det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet. Kommunen ska utifrån dataskyddsförordningen samt övrig lagstiftning 
inom informationssäkerhetsområdet skydda de registrerades information och rättigheter så långt det är 
rimligt och möjligt utifrån verksamheternas förutsättningar och uppdrag. 



Digitaliseringen och teknikutvecklingens baksida handlar till viss del om den ökade tillgängligheten, då 
människor är uppkopplade på internet mer eller mindre dygnet runt. Framför allt är det ungdomar som 
uppvisar det konsumtionsbeteendet. När unga reflekterar över hur den ökade teknikanvändningen 
påverkar deras välmående menar åtta av tio ungdomar 79 procent att de ofta tänker på hur de använder 
uppkopplade produkter och hur det påverkar dem. Hälften av ungdomarna spenderar mer än fem timmar 
per dag vid skärmen. 53 procent anser att det bästa med att vara uppkopplad är att lära sig saker och 50 
procent att man träffar andra människor. Över hälften av ungdomarna 53 procent menar att deras 
möjlighet att påverka samhället och göra sin röst hörd blir bättre av det uppkopplade livet. På frågan vad 
det sämsta är med att vara uppkopplad svarar ungdomarna i undersökningen att man blir stillasittande, 
sover sämre, att man blir osocial, att man presterar sämre i skolan och att man får sämre självkänsla. 

Utsatthet och kränkningar på nätet är ytterligare en aspekt som kommer med att vara uppkopplad och 
tillgänglig, såväl bland ungdomar som bland politiker. I den undersökning som Ale kommun genomförde 
uppger 26 procent av de förtroendevalda som besvarat enkäten att de utsatts för hot och trakasserier i 
framför allt sociala medier. 

Inom sektor utbildning bedrivs ett förebyggande mot kränkningar på nätet. En uppskattning är att de här 
typen av kränkningar ökar kraftigt. Övervägande del av kränkningarna utförs på fritiden, vilket gör att 
man kan anta att mörkertalet är relativt stort. Ungdomar i gymnasieåldern utsätts lite oftare för 
kränkningar på nätet än vad vuxna gör, då ungas beteende på nätet skiljer sig en del från vuxnas vanor. 
Fältgruppen inom fritidsverksamheten på sektor kultur och fritid i Ale kommun använder en anonym chatt 
för att nå ungdomar som befinner sig på den digitala arenan. 

Digitalisering kan leda till förenkling, mervärde och individualisering men det kan också leda till 
svårigheter, hinder och utanförskap. Utvecklingen innebär såväl utmaningar som möjligheter. 
Teknikutvecklingen är neutral. Det handlar om vägval i användandet och hur värden kan påverkas och 
stärkas. 

Det finns grupper i samhället som inte använder internet. Var femte pensionär använder inte internet alls. 
Det skiljer sig från ungas uppkopplade liv, där det sociala livet delvis sker på nätet. Det finns en 
demokratisk koppling till att ha källkritisk kompetens för att förstå den information som finns på nätet. I 
skolan handlar det om att ge unga adekvat digital kompetens, vilket innebär att skapa förutsättningar att 
kunna möta en digital framtid. 

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 

• Ale är med sitt geografiska läge en pendlingskommun i tillväxt i närheten av en storstad. Det
innebär resursutmaningar och kan göra det svårt att rekrytera spetskompetens. Det är hård
konkurrens inom vissa yrken inom digitaliseringsområdet och oftast har större kommuner kommit
längre i den digitala utvecklingen än de mindre. Det blir särskilt tydligt när det gäller de strategiska
frågorna som handlar om planerat införande av digital teknik, systematiskt arbete och



informationssäkerhet. Det innebär en ojämlik tillgång till digitala tjänster och utbud mellan stad 
och landsbygd. 

• Kommunerna har ett stort ansvar att vara uppdaterade och förhålla sig till lagstiftning, nya direktiv
och nationella anvisningar samtidigt som mycket inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och
närliggande områden sköts lokalt i varje kommun.

• Andra framtida kommunala utmaningar handlar om att kunna erbjuda relevant digital service. Det
innebär inte att efterfrågan på mänskligt bemötande minskar, men konsekvensen av behov och
efterfrågan av digitala tjänster blir att nya arbetsuppgifter uppstår och andra försvinner. Den
digitala utvecklingen kommer att utmana nuvarande arbetssätt.

• Det finns etiska och moraliska aspekter som inte tidigare aktualiseras. Frågeställningar om ifall
teknik ska nyttjas bara för att möjligheten finns kommer att uppstå.

• I närliggande tid kan förbrukning av el och energi samt behov av underhåll övervakas och förutses
med hjälp av sensorer och uppkoppling i större skala. VR-teknik kommer kunna erbjuda
upplevelser för äldre och undervisningen i skolan kan förstärkas genom visualisering. Öppna data
och e-tjänster innebär att kommunen kan tillhandahålla information och tjänster. Robotiseringen
som återfinns inom industrin där människor och robotar arbetar sida vid sida kan vara ett svar på
fysiskt tunga arbetsmoment. Allt från automatisering till AI-utveckling kommer att effektivisera
repetitiva arbetsuppgifter och påskynda underlag för beslut.

• Att gå från pappershantering till digitala blanketter och därifrån till att automatisera vissa processer
är ett första steg till en fullskalig AI-utveckling. I Kommunsverige ligger det en bit in i framtiden.
Virtuella världar kommer att bli en del av framtidens arbetsplats och en naturlig del av fritiden.

• Ett sätt att kompetenssäkra vissa yrken handlar om att dela tjänster globalt och digitalt. Att vara
anställd i en kommun blir inte lika relevant om efterfrågan av kompetens är global. Delningstanken
i kombination med hållbarhet och en ökad miljömedvetenhet handlar om att hushålla med resurser
och att dela och samordna tjänster digitalt. Digitalisering är ett sätt att motverka polarisering och
stärka demokratin om användandet sker i samband med verksamhetsutveckling och
värdegrundsuppdraget.



TREND 3: Nya livsmönster påverkar platsbundenheten 
Digitalisering har möjliggjort hemarbete och distansarbete för vissa delar av den 
yrkesverksamma befolkningen. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen då 
delar av befolkningen tvingats arbeta hemma under en lång period och därmed 
gjort en snabb förflyttning i attityd och vana vid digitala möten och arbetsformer. 
Platsens betydelse för arbete förändras för många vilket resulterar i att människor i högre grad kan välja 
att helt eller delvis bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen är placerad. 

Trots fortsatt urbanisering visar ny statistik att utflyttningen från storstäderna i Sverige fortsätter att öka. 
Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som flyttar till framför allt storstadsnära mindre städer. 
Större boyta till lägre pris och enklare livspussel lockar unga familjer. Närheten till arbete, kultur och 
nöjen i den större staden och boende i den tryggare och mer naturnära krans-kommunen gör att människor 
upplever att de får det ”mesta av det bästa”. Ökat distansarbete kan ha effekter på bland annat 
bostadsmarknaden och miljön i och med minskad pendling. 

Om fler får möjlighet att distansarbeta torde fler kunna välja boendeplats utifrån andra kriterier än 
arbetsplatsen. Eventuellt kan ändrade boendemönster bidra till ett ökat underlag för rekrytering på den 
lokala arbetsmarknaden. Möjligheterna till en mer flexibel arbetsplats ställer också krav på tillgång till 
fungerande infrastruktur, bland annat bredband i hela landet samt på fungerande arbetsmiljö och 
arbetsgivarens möjligheter att möta upp de krav som ställs. 

Ledarskap, medarbetarskap och sättet att organisera arbetsplatser påverkas när allt fler finns på distans. 
Växelvisa boendeformer, som tidigare främst varit en möjlighet för friska pensionärer, möjliggörs för fler 
yrkesgrupper när arbetsgivare förändrar policys och attityder till distansarbete. Tidigare fritidsboende har 
blivit deltidsboende, något som kan påverka etablerade administrativa gränser, system och lagstiftning. 
Var ska man betala skatt och var får man tillgång till välfärdstjänster som exempelvis hemtjänst? För 
enskilda kommuner med en hög grad av fritidsbostäder kan det medföra ökade påfrestningar på samhällets 
infrastruktur men kan också innebära ökade intäkter. 

Ett annat exempel på hur digitalisering påverkar samhällsstrukturer och platsens betydelse är den växande 
e-handeln som tillsammans med minskad posthantering ställer nya krav på både transporter och
paketutlämning samtidigt som de traditionella stadskärnorna töms på butiker. Utmaningen för kommuner
och regioner handlar därför om att förstå och möta nya förutsättningar, förväntningar och förändrade
livsmönster som både driver på och drivs av digitalisering.

Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Distansarbetet fick en skjuts framåt genom covidpandemin. Utvecklingen ser ut att fortsätta, då de allra 
flesta som arbetat hemifrån under pandemin vill fortsätta att göra det men i en mer begränsad omfattning, 
enligt undersökningar som Sweco har gjort. Det nya arbetssättet medförde även att behovet att bo nära 



arbetet luckrades upp och att arbeta på annan plats än kontoret blev vardag. Större bostäder till billigare 
priser samt närhet till både stadsliv och natur driver på förändringen. Samtidigt finns en efterfrågan på det 
sociala samspelet på kontoret och distansarbete är möjligt endast för vissa yrkesgrupper. 

Från och med 2010 har inflyttningstakten till storstäderna mattats av och i stället väntas 
kommungrupperna pendlingskommuner nära storstad och större stad växa i samma takt som de senaste tio 
åren. Ale kommun räknas till gruppen pendlingskommun nära storstad, då fler pendlar ut än in till 
kommunen.

Det finns tydliga tecken på att Ale kommun påverkas av trenden. Befolkningssammansättningen i Ale har 
förändrats sedan infrastrukturen byggdes ut (E 45 och pendeln färdigställdes 2012) i kombination med 
byggnation av småhus och bostadsrätter och förhållandevis billiga befintliga bostäder. Detta medför en 
inflyttning av barnfamiljer från främst Göteborg. I vissa pendlingskommuner nära Göteborg, till exempel 
Mölndal och Partille, syns en trend där huspriserna ligger i nivå med Göteborg. Ale kommun har 
fortfarande lägre priser, vilket gör det möjligt att bygga vidare på den inflyttning som funnits. 

Den kraftiga folkökningen som har skett under en längre tid har dock börjat avta sedan 2018, vilket 
framför allt är relaterat till att färre bostäder har byggts i kommunen, men även en ökad utflyttning i vissa 
åldersgrupper. 

För att människor ska kunna flytta till kommunen behöver det finnas tillgängliga bostäder. Detta 
möjliggörs främst genom att större bostäder frigörs genom omflyttningar, eller genom nybyggnation, 
enligt en analys av Bofrämjandet. Det råder dock bostadsbrist i Ale enligt Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2022. Byggnationen förväntas ligga på cirka 180 bostäder om året i genomsnitt 
fram till 2026, men ökar på längre sikt, framför allt efter 2027. Den planerade byggnationen koncentreras 
till tätorterna och kommer att bestå till stora delar av lägenheter i flerfamiljshus, med förtätning och ett 
kollektivtrafiknära läge. 

Det är vanligast att flytta in till Ale från andra kommuner inom Västra Götalandsregionen. Att flytta inom 
kommunen och inom länsgräns är också vanligaste trenden även i riket. De flesta kommer från Göteborg, 
därefter kommer Partille. Kungälv är den vanligaste kommunen som Alebor flyttar till, därefter 
Stenungssund. Barnfamiljer flyttar in till kommunen, där åldrarna 0–12 år och 30–39 år har ett positivt 
flyttnetto. Negativt flyttnetto står åldrarna 19–29 år och 40–69 åringar för. Hur in- och utflyttning till 
kommunen och omflyttningen inom kommunen ser ut kommer att fördjupas framåt inför kommande års 
befolkningsprognos.    

Ale är alltså ett samhälle i förändring med inslag av stabilitet. Det syns inte minst på utvecklingen av den 
socioekonomiska sammansättningen i kommunen. Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat under 
2010-talet, framför allt sedan 2013. Hur stor ökningen har varit skiljer sig mellan och inom orterna, där 
Älvängen sticker ut med störst ökning. Den förgymnasiala utbildningsnivån har också minskat under 
samma tidsperiod. Samtidigt är en ökad utbildningsnivå en generell trend i riket. 



Den totala andelen personer med svensk och utländsk bakgrund har också förändrats sedan 2010 där 
andelen med utländsk bakgrund ökat, både i Ale och i riket. Arbetslösheten har minskat sedan 2010 och 
ligger på en lägre nivå än Sverigegenomsnittet. Socioekonomisk utveckling är intressant att undersöka 
djupare över tid, vilket kommunen nu gör i en pågående social kartläggning som publiceras runt årsskiftet 
2022/2023. 

En förutsättning för att Ale kommun ska kunna påverkas av trenden är bredbandstillgången i hela 
kommunen, då det är svårt att arbeta på distans utan en bra uppkoppling. I Ale har cirka 97 procent av 
hushållen tillgång till en snabbare uppkoppling (1 Gbit/s), men det finns skillnader mellan tätort och 
landsbygd. Tillgängligheten är hög i tätorterna (99,1 procent), medan den är lägre på glesbygden (86,4 
procent) år 2021. Utbyggnaden av snabba uppkopplingar på glesbygden har dock ökat snabbt, där 
mängden snabba uppkopplingar 2019 endast var 65,7 procent. I Post- och Telestyrelsens 
bredbandskartläggning pekas de allra nordligaste delarna av kommunen ut som en ”bristpunkt”. I Ale 
Översiktsplan 2021 har det konstaterats att bredbandsuppkopplingens täckning behöver analyseras vidare. 

I och med att mer handel sker på internet kan det ändrade shoppingmönstret ske på bekostnad av tätorters 
handelsutbud. Ale påverkas av att utbudet av fysisk handel minskar, där det framför allt är Ale torg som 
präglats av avvecklade verksamheter under senare år. Det kan delvis bero på att en omfattande 
ombyggnation planeras på torget, men ändrade konsumtionsmönster påverkar också. 

Förändringar i handelsutbudet skiftar mellan orter, där Älvängen i stället har utvecklats som handelsplats 
under senare år. E-handeln minskar dock under 2022 i Sverige generellt, vilket kan tyda på att 
benägenheten att handla i butiker kan öka. Samtidigt kan handeln påverkas negativt av ett ökande osäkert 
ekonomiskt läge. 

Med en ökad inflyttning ökar kundunderlaget på flera håll i kommunen, vilket i sig kan leda till 
nyetableringar. I det planerade samhällsbyggandet kommer framtida fastigheter också att ha plats för 
verksamhetslokaler på bottenplan, vilket kan öka möjligheterna för den lokala handeln.  

Samtidigt är den ekonomiska situationen och omvärldsläget osäkert, vilket påverkar den framtida 
utvecklingen. Hushållen rapporteras vara pessimistiska rörande sin egen ekonomi. Konjunkturinstitutet 
prognostiserar att inflation, högre räntor och minskad konsumtion och den lågkonjunktur som därav följer 
kommer bidra till en sämre arbetsmarknad. Lågkonjunkturen väntas pågå några år, för att sedan 
stabiliseras framåt 2024/2025. Bostadsbyggandet har också saktat in som en följd av det försämrade 
ekonomiska läget och ökade byggnadskostnader. Detta innebär att det finns osäkerheter i hur trenden 
utvecklas framöver. Även om pandemirestriktionerna lyfts under 2022 pågår covidpandemin fortfarande, 
och kan komma att ändra hur utvecklingen ser ut. 

Det är komplext att analysera hur människor kommer att bete sig i framtiden, men det är inget som tyder 
på att trenden inte är här för att stanna. Utmaningarna Ale står inför är att den kommunala servicen ska 
hålla jämna steg med inflyttningen av nya invånare. Bostadsbristen är också en broms gällande inflyttning. 



Trenden påverkar också den lokala handeln, men det planerade byggandet kommer också spela en roll i 
hur det ser ut i framtiden. Hur trenden utvecklas är i dagsläget osäkert med tanke på ekonomins 
utveckling. 

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 
• Ale har ett positivt flyttnetto som är som allra störst för barn i åldrarna 0–12 samt vuxna i åldrarna

30–39 år, vilket delvis torde bestå av barnfamiljer.

• Bostadspriserna i Ale är fortsatt lägre än i Göteborg och andra pendlingskommuner.

• För att se trenden framåt och att fortsatt fånga potentialen i trenden krävs att det ska finnas
tillgängliga bostäder. Det planerade byggandet finns främst på lite längre sikt och i tätorterna i
form av flerfamiljshus.

• Det finns tecken på en minskning av utbudet av den fysiska handeln, men det skiljer sig åt över
kommunen.

• En god uppkoppling är en förutsättning för att kunna arbeta från hemmet och bredbandstillgången
är generellt sett god i kommunen. Det finns dock skillnader mellan tätort och landsbygd.

• En lågkonjunktur är på ingång. Hushållens ekonomi blir mer osäker och konsumtionsbenägenheten
minskar, vilket påverkar utvecklingen av hur folk väljer att bosätta sig.



TREND 4: Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar   
Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara 
klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av 
klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya 
förväntningar och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktionssätt för både 
länder, företag och enskilda individer. 

Värderingsförskjutningen syns i alla delar av samhället. Många människor vill bo på platser och arbeta för 
företag som har en tydlig agenda för att minska koldioxidutsläpp och bidra till att förbättra den lokala 
miljön. Att kunna erbjuda detta kommer i framtiden innebär inte bara ett nödvändigt villkor för planetens 
överlevnad. Det skapar också nya konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner och regioner. 

Nya affärsmodeller etableras för att hantera klimatomställningen. Delningsekonomi är en växande trend 
som innebär att man lånar, hyr, eller delar varor och tjänster med varandra. Fossilfria kapitalinvesteringar, 
gröna bolån och övergång till mer cirkulära flöden är andra exempel på hur vi gemensamt skapar både 
klimatnytta och ekonomisk fördel på samma gång. Många kommuner och regioner arbetar aktivt för att 
stödja denna utveckling. 

Klimatomställningen och nya affärsmodeller lyfter också fram nya målkonflikter som vi behöver hantera. 
Hur formar man ett ekonomiskt system där långsiktig hållbarhet är i fokus? Och hur kan vi kombinera 
klimatvänlig teknikutveckling med förändrade beteenden i konsumtionsvanor och livsstilar? 

Omställningen till fossilfria energisystem och transporter kräver ytterligare elektrifiering, digital 
kommunikation och brytning av metaller. Utbyggd vindkraft och råvaruutvinning skapar stor påverkan på 
den omgivning som tas i anspråk, vilket kan skapa intressekonflikter i samhället. Ett annat exempel är att 
den cirkulära ekonomin och delningsekonomin kan ge upphov till en svart ekonomi. Den snabba 
teknikutvecklingen i kombination med vårt behov av att hantera övergripande utmaningar ställer krav på 
samhällets förmåga att utforma regelverk som tar tillvara teknikens möjligheter utan att skapa ytterligare 
belastning på miljön eller samhällsfunktioner. 

Regeringens klimatpolitiska råd lyfter i sin rapport från 2022 politikens avgörande roll i 
klimatomställningen. Inte bara i att understödja nödvändig teknisk utveckling och prissätta utsläpp av 
växthusgaser, utan också i att underlätta och stödja beteendeförändringar och bygga legitimitet för 
klimatomställning i olika delar av samhället. Klimatomställningen måste ha ett brett stöd i allmänheten, 
upplevas som rättvis och legitim och vägen mot att nå målen måste upplevas begriplig och angelägen. 

Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 
Den senaste tiden har mer och mer forskning fastslagit att företag som prioriterar långsiktig hållbarhet slår 
företag som inte har gjort insatser i den riktningen även vad gäller finansiella mål som exempelvis 



lönsamhet. Det är alltså i alla företags och organisationers intresse att sätta hållbarhet högst upp på 
agendan. Även i Ale kommun kan man visa på goda exempel, även om det fortfarande finns mycket att 
göra. Ale kommun kan för att skynda på processen bidra genom information och erbjudande av 
fortbildning samt ytterligare styra sina upphandlingar mot mer hållbara alternativ. 

I internationella undersökningar har det framkommit att hållbarhet är en av företagens viktigaste 
prioriteringar. Fler än 60 procent av tillfrågade företag anser att hållbarhet är mer eller lika viktigt som 
finansiell framgång. Sedan starten av covidpandemin i mars 2020 anser runt 40 procent av alla företag att 
hållbarhet blivit mycket viktigare och ytterligare 30 procent lite viktigare jämfört med tidigare mätningar. 

I kommunens kontakter med företag bland annat genom lotsmöten, företagsbesök och nätverksträffar 
märks intresset för hållbarhet är högt även bland Aleföretagen. Utmaningarna är att förstå vilka åtgärder 
som är möjliga att genomföra vad gäller exempelvis kretsloppstänkande, CO²-reduktion, reduktion av 
insatsvaror med mera. Delvis handlar det om resurser i form av tid och pengar, men också om kunskap. 

Det är också lätt att anse att man är för liten och obetydlig för att göra skillnad. 

Ett mindre företag har dock i regel snabbare beslutsvägar och kan på så sätt skapa sig konkurrensfördelar 
gentemot större aktörer. Några exempel på Aleföretag av olika storlek som drar nytta av hållbarhet för att 
skapa större marknadsandelar och därmed större konkurrenskraft är: 

• Centrum Pile AB: Tillverkar betongpelare som används vid olika typer av byggnation. Vissa av
pelarna, som sänks ned till ungefär 18 meter i marken, är bärare av utrustning för att leverera
värme och kyla från marken. Hittills är kunskapen hos köparna relativ låg då pelarna är en helt ny
produkt, men intresset för energipålar beräknas öka stort i rådande energiklimat och leda till både
ökade marknadsandelar och goodwill för företaget.

• Klädkällaren: Har installerat solceller på 70 procent av sitt tak, cirka 4 000 m². Detta är i dagsläget
den största solcellsanläggningen i kommunen.

• NOCK Industrier i Älvängen tillverkar lägenheter och hus i moduler av massivt trä och växer
kraftigt både på personal- och omsättningssidan. Hus i massivt trä reducerar enligt olika
beräkningar CO²-utsläpp med cirka 50 procent jämfört med motsvarande konstruktion i cement.

Intresset är fortsatt stort för fossilfria energikällor. Allt fler installerar solceller på sina tak och skaffar 
elbil. Mellan 2020 och 2021 ökade antalet installerade solcellsanläggningar i Västra Götalands län med 
närmare 40 procent. I Ale ökade antalet med 67 procent under samma period. Antalet personbilar i trafik i 
Ale som drivs enbart av el mer än fördubblades mellan 2020 och 2021, men utgör fortfarande en låg 
andel av den totala personbilsflottan, 2,3 procent. Omställningen påskyndas troligen av 
drivmedelspriserna som markant ökat under 2022. En motvikt till den utvecklingen är dock högre elpriser 
samt outvecklad laddinfrastruktur. 



I en undersökning gjord av Sveriges Radio juli 2022 visade det sig att 15 procent av 169 svarande 
kommuner har tvingats säga nej till företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet. Ale svarade 
att detta för närvarande inte är ett problem. Kommunen håller sig dock noga informerad i denna fråga.

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 
• Ale kommun kan exempelvis genom samhällsplanering skapa förutsättningar för hållbart resande,

genom upphandling driva på hållbara inköp och genom kommunikation öka kunskapen och
acceptansen hos invånarna kring den omställning som samhället behöver göra.

• Ale kommun kan informera om hur man som företag kan ställa om helt eller delvis mot mer
hållbara processer genom utbildning, nätverksträffar och inspiration.

• Kommunen tillhandahåller sedan flera år energirådgivning till privatpersoner och företag.

• Ale kommun har en antagen energi- och klimatstrategi med ambitiösa mål för att minska utsläppen
av växthusgaser, men de geografiska utsläppen av växthusgaser i Ale kommun har varit i princip
oförändrade eller svagt ökande sedan 2012.

• Industri och transporter står för ungefär 80 procent av de geografiskt fördelade utsläppen i Ale.
Med en motorväg som genomkorsar hela kommunen samt en ytterligare gränsande motorväg har
kommunen begränsad rådighet över transportutsläpp. Vad kommunen däremot har hög rådighet
över är nybyggnationer och företagsetableringar.



TREND 5: Välfärdsbrott slukar allt mer resurser 
I Sverige har ett högt förtroende för det offentliga skapats och underhållits genom en 
påtaglig stabilitet och integritet i förvaltningen. Administrativa processer har styrts 
av mål som rättssäkerhet, opartiskhet, transparens och likabehandling. 

Omfattande fall av korruption, fusk och oegentligheter har dock uppdagats under de senaste åren och 
pekar på förändringar i omvärlden och i den offentliga sektorn. Stora brottshärvor som också kopplas till 
exempelvis hemtjänst och personlig assistans har ställt krav på både resurser och kompetens i de 
kommunala organisationerna och hos rättsväsendet. Fallen har även fått stort medialt intresse. Flera av 
dessa fall utgör inte enskilda företeelser eller misstag utan är en del av en organiserad kriminalitet som 
genom avancerade brottsupplägg kommer åt pengar från välfärdssystemen. Det drabbar enskilda som inte 
får den omsorg som de har rätt till och finansierar annan grov och organiserad brottslighet. I förlängningen 
urholkas också medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner. 

En variant av välfärdsbrottslighet som också ökar är miljöbrotten, exempelvis illegal avfallshantering. 
Något som kan få katastrofala följder för både miljö och människor. Företagare är också en grupp som i 
ökad utsträckning drabbas av stölder, inbrott och bedrägerier. Konsekvenserna för en kommun kan bli att 
företagens investeringar minskar, att det blir svårare att rekrytera personal och att företagen flyttar från 
kommunen. 

Den mediala uppmärksamheten kring dessa fall visar också att omvärldens krav på ett etiskt 
förhållningssätt har ökat. Frågor kring opartiskhet, objektivitet och värdegrund är mer i fokus i dag då 
ämbetsmannaidealen återigen betonas. Statliga myndigheter, kommuner och regioner har på senare tid 
ökat sina kunskaper om och åtgärder för att motverka och avslöja olika former av välfärdsbrottslighet. 

Åtgärderna handlar både om att känna till var sårbarheterna finns och om att utveckla metoder för att 
avslöja brottslighet. Exempelvis kan önskade reformer tillföra många goda värden men också bidra till 
ökade risker vad gäller korruption, fusk och oegentligheter. Det finns samtidigt en risk för att det mediala 
trycket och politiska krav på åtgärder riskerar att påverka dem som har rätt till stöd på ett negativt sätt. På 
samma sätt kan ett ökat inslag av tillit i styrning ge möjlighet till innovation och utveckling men det 
behöver balanseras av en proportionerlig kontroll och transparens. 

Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Det mediala intresset för fall av omfattande korruption och fusk tillsammans med den organiserade 
brottsligheten har påverkat medborgares syn på viktiga samhällsproblem. I SOM-institutets nationella 
undersökning 2021 visade exempelvis resultatet att kategorin Lag och ordning för första gången rankades 
som det viktigaste samhällsproblemet framför de annars vanligt förekommande kategorierna Sjukvård, 
Arbetsmarknad och Integration/migration. Ingen kategori har under de senaste åren ökat lika



mycket som oron för organiserad brottlighet, ökad användning av narkotika samt oron för globala 
pandemier. Samtidigt har oron för en försvagad demokrati mer än dubblats sedan början på år 2006. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har framfört att begreppet välfärdsbrottslighet saknar en allmänt 
vedertagen definition för vad som innefattas i den. Myndigheten beskriver dock att välfärdsbrottslighet i 
första hand inkluderar bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet, men även brott relaterade till 
stöd och ersättningar till föreningsliv och organisationer. Andra definitioner innefattar även otillåten 
påverkan, korruption och andra oegentligheter. Enligt officiell statistik från BRÅ gällande anmälda brott i 
Ale kommun kan vissa slutsatser dras gällande den allmänna samt mer specifika brottsutvecklingen som 
kan relateras till välfärden. 

Antalet anmälda trafikbrott och narkotikarelaterade brott har båda långsamt ökat över en tioårsperiod. I 
kommunens veckovisa lägesbilder som är en del av Trygg i-modellen i samverkansöverenskommelsen 
mellan Ale kommun, Polismyndigheten Region väst och lokalpolisområde Kungälv/Ale är det tydligt att 
dessa brott ofta är prioriterade i det lokala trygghetsarbetet. Arbetet med trafikbrott och narkotikabrott är 
även uttalade mål för insatser i Polisens medborgarlöfte 2021–2023. I rapporten Myndighet i samverkan 
mot den organiserade brottligheten 2021 konstateras att narkotikahandeln utgör en central inkomstkälla 
för den organiserade brottsligheten. 

Antalet polisanmälda brott mot miljöbalken går upp och ner från år till år och relaterar oftast till olika 
former av nedskräpning. Under 2021 handlade fyra anmälningar om grova miljöbrott och fyra om otillåten 
miljöverksamhet. Det finns inget som tyder på att miljöbrott sker systematiskt inom Ale kommuns 
gränser. Anmälda miljöbrott har ofta förekommit i samband med etablering av mindre seriösa 
verksamhetsutövare. Naturvårdsverket påpekar dock att mörkertalet kring antal miljöbrott är större vid 
avfallsbrottslighet än vid personbrott, som stöld, olaga hot eller våldsbrott. Mörkertalets storlek är mycket 
svårt att uppskatta och beror bland annat på låg brottsupptäckt, låg grad av anmälningsbenägenhet samt 
nedprioritering av miljöbrott i förhållande till andra brottstyper. 

Antalet polisanmälda bidragsbrott går upp och ner från år till år, men handlar nästan uteslutande om 
bidragsbrott mot statliga myndigheter. Ale kommun har endast haft fem anmälda bidragsbrott de senaste 
tio åren. De enstaka fall som kommit till kommunens kännedom har oftast upptäckts slumpmässigt av 
verksamheterna. Troligtvis finns ett mörkertal av bidragsbrott som inte upptäckts i kommunen, eftersom 
statliga myndigheter generellt sätt har högre kompetens och möjligheter utifrån lagstiftningen att arbeta 
brett med dessa frågor. 

Antalet polisanmälda hot mot tjänstemän varierar från år till år. Statistiken visar inte specifikt om hoten 
rör kommunala tjänstemän. Enligt Ale kommuns fastställda rutin kring hot och säkerhet ska alltid hot och 
våld mot personal polisanmälas. Förekomsten av hot och våld är som hos andra kommuner vanligast inom 
individ- och familjeomsorgen och bedöms inte vara mer frekvent än i andra kommuner. 



I dagsläget saknar Ale kommun en tydlig lägesbild och verktyg för att systematiskt arbeta med 
riskbedömningar och informationsinhämtning som kan förebygga och upptäcka välfärdsbrottslighet och 
korruption. Det ligger inte heller som ett uttalat fokusområde i Ale kommuns Program för trygghet och 
säkerhet (2021–2024). Dessa omständigheter gör det svårt att uppskatta välfärdsbrottsligheten och dess 
förekomst i kommunen. 

Ale kommun har sedan tidigare vissa verktyg för att förhindra bluffakturor genom tjänster som 
kontrollerar leverantörer och leverantörsbetalningar för att undvika risker, misstag och bedrägeriförsök. 
En visselblåsarfunktion togs även fram nyligen för att kunna upptäcka, utreda och avhjälpa misstänkt 
korruption eller andra oegentligheter inom kommunen. Samtidigt saknas ett program för uppföljning av 
privata utförare som ska antas av fullmäktige varje mandatperiod enligt KL kap 10. 17 §, vilket medför att 
kommunen troligtvis har sämre förutsättningar att systematiskt upptäcka och följa upp oegentligheter eller 
kvalitetsbrister hos de privata utförarna. 

Utöver vad den officiella statistiken redovisar pekar lokalpolisen i Ale ut andra trender kring brott som 
bedöms öka och där polisen har en ambition att förbättra förmågan att hantera dessa brott. Exempelvis 
trenden kring ökade folkbokföringsbrott, där familjer skriver in sig på två olika adresser för att ta del av 
bidrag från myndigheter samt hyra ut en bostad på den svarta marknaden. 

En annan trend som lokalpolisen ser är att bedrägerier mot både privatpersoner och företag har ökat 
senaste åren. Bedrägerier mot privatpersoner är nationellt sätt ett av de vanligast anmälda brotten i landet. 
Det nationella bedrägericentret påpekar att en stor del av bedrägeribrotten är IT-relaterade och utmanande 
eftersom tillvägagångssätten utvecklas i takt med den digitala utvecklingen och utnyttjar nya digitala 
tjänsters svagheter. Här blir kommunens informationssäkerhet viktig för att kommunen inte ska riskera att 
bidra till att brottslingar kan komma åt känsliga uppgifter om kommuninvånarna via våra digitala tjänster. 

Resultatet från Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet i Ale kommun 2022 visar att 21 
procent av företagen upplever att brottslighet/otrygghet påverkat dem negativt under året. Lokalpolisen 
konstaterar att arbete med välfärdsbrott är viktigt och behöver bygga på vidare samverkan med 
kommunen för att utveckla nya verktyg och arbetssätt. 

Utifrån rådande lagstiftning och komplexiteten i arbetet med välfärdsbrottslighet är särskilt samverkan 
med statliga myndigheter en grundläggande förutsättning. Regeringen beslutade exempelvis 2022 att en 
särskild myndighet, Utbetalningsmyndigheten, ska inrättas för att motverka välfärdsbrottslighet. Arbetet 
med att bygga upp verktyg och arbetssätt för att bekämpa olika former av välfärdsbrottslighet skiljer sig 
samtidigt inte väsentligt från principerna kring Ale kommuns trygghetsarbete, som handlar om att ta vara 
på den lokala kunskapen i organisationen för att systematiskt kartlägga, förebygga, åtgärda och utvärdera 
det trygghetsskapande arbetet. 

BRÅ lyfter i sin rapport Välfärdsbrott mot kommuner och regioner att lokal kunskap och insyn är 
avgörande för ett lyckat arbete. Det handlar om att öka kapaciteten i organisationen för att upptäcka 
felaktigheter där skattemedel betalas ut på felaktiga grunder eller att upptäcka oegentligheter i övrigt. 



Samtidigt behöver en balanserad avvägning göras kring hur Ale kommun ska närma sig denna utmaning. 
Det är en förtroendefråga eftersom det finns en förväntan från medborgare på lag och ordning, samtidigt 
som ogenomtänkt kontroll utan belägg riskerar att undergräva medborgarnas tillit för kommunen. 

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 
• Det är svårt att bedöma hur trenden kommer att påverka Ale kommun eftersom relativt lite 

information finns gällande omfattningen av olika välfärdsbrott. Även avsaknad av systematiska 
verktyg för att arbeta med informationsinhämtning och riskbedömning försvårar bedömningen. 
Risken finns att de lokala trenderna som polisen ser med exempelvis fusk i folkbokföring eller 
bedrägerier mot privatpersoner ökar och att andra trender kan formas utan kommunens kännedom.

• När statliga myndigheter blir bättre på att att upptäcka och förebygga olika typer av välfärdsbrott 
riskerar Ale och andra kommuner att bli mer utsatta för olika former av välfärdsbrott då 
kriminella byter måltavla.



TREND 6: Ökad polarisering och utsatthet  
Många i Sverige har fått det avsevärt bättre ekonomiskt under de senaste 30 åren. En 
majoritet är nöjda med sina liv, har tillit till medmänniskor och till samhället i stort. 
Sverige hamnar ofta bland de allra främsta i en rad inter-nationella undersökningar 
kring exempelvis social välfärd, jämställdhet och låg korruption. 

Samtidigt har det skett en ökande polarisering i samhället utifrån flera dimensioner; ekonomiskt, socialt 
och åsiktsmässigt. Skillnaderna vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och 
upplevd trygghet är stora såväl inom som mellan kommuner och regioner. 

Sedan början av 1980-talet har inkomst- och förmögenhetsspridningen mellan olika grupper i samhället 
ökat och denna utveckling har förstärkts under senare år. En ökad bostadssegregation har i hög grad befäst 
skillnaderna i levnadsvillkor mellan människor. Den ökande ojämlikheten och koncentrationen av social 
utsatthet till vissa bostadsområden har dessutom skapat samhällsproblem som blivit allt viktigare att kunna 
bryta. 

Statistik från SOM-institutet visar också att missnöjet i ett tioårsperspektiv ökar i Sverige och många anser 
att landet utvecklas på ett negativt sätt. Det är långt ifrån alla som tycker så, men det är en växande grupp 
som ofta består av människor som är ekonomisk och socialt utsatta och som bor i kommuner eller 
bostadsområden där utvecklingen på många sätt gått i fel riktning. De flesta kommuner utvecklas på ett 
bra sätt men det finns också kommuner som hamnat i en negativ utvecklingsspiral där en svag 
befolknings- och sysselsättningsutveckling utmanar ekonomi, kompetensförsörjning och finansieringen av 
välfärdstjänster. 

När befolkningen minskar i kommunen och delar av den offentliga och privata servicen försvinner, så är 
det lätt att som medborgare uppfatta att hela samhället går i fel riktning. En del av dessa kommuner är 
också utsatta för så kallad social dumping, det vill säga när kommuner aktivt medverkar till att invånare 
med behov av stödresurser flyttar till en annan kommun. Även om en viss ökad inflyttning nu sker i 
många kommuner, så är det svårt att bryta en sned demografiskt och socioekonomisk sammansättning av 
befolkningen. 

En stor andel av de flyktingar som kommit till Sverige, speciellt under 2010-talet, har varit pojkar/unga 
män i åldrarna 15–29 år. Det har därför uppstått en övervikt nationellt på nästan 9 procent av pojkar/unga 
män jämfört med flickor/unga kvinnor i samma ålder. I många av de kommuner som har haft en negativ 
utveckling och där andelen unga män var stor redan tidigare kan övervikten av pojkar/unga män vara upp 
mot 20–50 procent. Unga kvinnor utbildar sig och flyttar oftare från hemorten. En effekt av utvecklingen 
är att det håller på att uppstå en ny form av utanförskap. Fler unga män klarar inte av skolan, har svårt att 
få arbete och har problem att etablera sig både socialt, ekonomiskt och som partner. 

En annan form av utanförskap är det digitala utanförskapet. När allt fler av samhällets tjänster och utbud 
flyttar ut på nätet, riskerar sällan- och icke-användare av digitala tjänster att hamna utanför. 



Undersökningar visar att det är en jämförelsevis liten grupp, men att den är sammankopplad med 
demografiska och socioekonomiska faktorer såsom inkomst, utbildning och ålder. De är oftare äldre med 
låg utbildningsnivå. Många bor också ensamma på landsbygden. Möjligheten till digital kommunikation 
kan också vara sämre rent tekniskt. Post- och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 
som presenterades 2021 visar att exempelvis 57 procent av hushållen utanför tätort och småort har tillgång 
till snabbt bredband jämfört med knappt 90 procent i tätort eller småort. 

Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Skillnader i socioekonomiska villkor leder till att vissa samhällsgrupper har lägre sysselsättningsnivå, 
utbildningsnivå och ekonomiska möjligheter, vilket bidrar till ökad polarisering och utsatthet. Polarisering 
kan också handla om politiskt skilda åsikter. Även om olika åsikter i politiken skapar en förutsättning för 
ett väl fungerande demokratiskt samhälle finns nya tecken som kan infektera den politiska debatten. Dessa 
tecken bidrar till ideologiskt avstånd i frågor om globalisering, mångkultur, identitet och migration. I dag 
är dessa nivåer inte unikt höga eller oroväckande i Ale kommun, men de kan vara en början av en ny trend 
som påverkar samhället negativt. 

Den ekonomiska tillväxten har ökat sedan lågkonjunkturen under 1990-talet och övergått till en allt bättre 
ekonomisk utveckling för Ale kommun. Andelen ekonomiskt utsatta barn och personer i behov av 
försörjningsstöd har minskat. Arbetslösheten har minskat. Dock gick andelen hushåll med barn som lever i 
relativ fattigdom upp något 2018. När vi ser till den ekonomiska standarden har den ur ett nationellt 
perspektiv inte heller haft samma tillväxt sedan 2019. I dag befinner vi oss i en ny lågkonjunktur som 
påverkar fler grupper i samhället genom stigande priserna på livsmedel, drivmedel och el. 

Genom tidigare undersökning går det att få en bild om polariseringens utveckling i Ale kommun. Bohus, 
Surte och Nödinge har generellt haft större andel hushåll med lägre inkomst medan Älvängen haft störst 
andel höginkomsttagare. I Surte och Hålanda finns högst andel hushåll med barn som låg under gränsen 
för relativ fattigdom. Samtidigt har centrala Nödinge högst och lägst andel hushåll inom relativ fattigdom. 
Variationen beror på att centrala Nödinge är kraftigt socioekonomiskt diversifierat. 

Ett annat problem har handlat om att de lägsta och högsta inkomstgrupperna båda växte snabbt under 2015 
och 2018. Detta bidrog till ett stort inkomstgap mellan grupperna. Den lägsta inkomstgruppen växte med 
17 procent medan den högsta inkomstgruppen växte med 26 procent. 

Generellt har kvinnor lägre lön än män, mycket beroende på att kvinnor är överrepresenterade inom yrken 
med lägre befattning och lägre lön. Svensk eller utländsk bakgrund påverkar också medelinkomsten. I 
åldersgruppen med högst disponibel inkomst (45–54 år) kan differensen i medelinkomst mellan svensk 
och utländsk bakgrund skilja runt 60 000 kr per år. Fler personer med utländsk bakgrund bor i Nödinge, 
Surte, Bohus och Älvängen. Centrala Nödinge har högst andelen utrikesfödda. I tidigare undersökningar 
har det varit tydligt att dessa områden varit mer drabbade av polarisering och utsatthet i och med stora 
inkomstskillnader mellan grupper.



Covidpandemin har på ett unikt sätt utmanat vissa grupper mer än andra. Viktiga samhällsfunktioner och 
samhällsaktörer har också fått agera annorlunda för att kunna hantera pandemins utveckling. Omställning 
till distansundervisning var problematiskt för elever som har påfrestande familjeförhållanden och/eller inte 
har tillgång till digitala redskap. Förskolan och grundskolan hade svårare att tillgodose elever som var i 
behov av särskilt stöd. Framför allt unga och utrikesfödda som redan hade svag ställning på 
arbetsmarknaden samt elever med sämre förutsättningar drabbades hårt under pandemin. Det var vanligare 
hos äldre människor att känna oro för att drabbas av sjukdomen, även om restriktionerna begränsade deras 
sociala omgivning och därmed risken de utsattes för. 

Yrken inom områdena handel, hotell och restaurang och transport drabbades kraftigt av pandemins 
restriktioner. Även om många människor mådde bra i undersökningar under 2020 mådde vissa människor 
sämre. Tecken som oro, ångest och nedstämdhet ökade exempelvis hos personer med utländsk bakgrund, 
HBTQI-personer och barn som lever i familjer med psykisk ohälsa, missbruk eller våld. Det är också 
vanligare att kvinnor uppger psykiska besvär. Just nu saknas en aktuell bild om hur invånare i Ale mår, 
men det kommer uppföljningen av sociala kartläggningen att kunna redogöra för. 

I lokala polisrapporter skildras en alltmer polariserad bild om hur polisen möter tuffare attityder i utsatta 
bostadsområden i Ale kommun. Oftast gäller det ungdomar samt en del vuxna som visar mindre respekt 
gentemot polisen, men attityden har även hårdnat i samhället i stort.

Just nu utvecklar idrottsföreningarna Nödinge SK och Alafors IF i projektet My Attitude former för att 
fånga upp ungdomar i ett utanförskap. Projektet skulle kunna hjälpa och stötta verksamheter inom sektor 
utbildning, sektor kultur och fritid och delar inom sektor socialtjänst. 

Polarisering ses generellt som motsättningar i åsikter med extrema positioneringar. Polariseringen 
försvagar det förtroende och den tillit som behövs för att få olika politiska aktörerna att samarbeta eller 
kompromissa med varandra. Om fler parter känner stark misstro eller hat mot varandra blir det svårt att 
bibehålla en välfungerande demokrati. 

Ale kommun bildades 1974 efter ett riksdagsbeslut om att Sverige skulle inrätta storkommuner. I och med 
den geografiska närheten mellan Nödinge, Starrkärr och Skepplanda inledes ett samarbete som först 
kallades Surte kommunblock och som sedan blev Ale kommun. Det finns än i dag starka och delade 
åsikter om orttillhörighet som försvårar beslutsprocesser. 



Perspektivundersökningen 2018 belyser hur invånare i Ale vill och önskar att samhället utvecklas. 
Rapporten skildrar inte nödvändigtvis en helt representativ bild av vad alla invånare tycker, men följande 
citat exemplifierar olikheter som kan vara tecken på att det finns en åsiktsmässig polarisering i 
kommunen: 

Det är viktigt att nyanlända invandrare förhåller sig till och respekterar ”svenska” normer och 
värdegrunder som vägledande förutsättningar. Samt att dessa normer och värdegrunder ligger till 
grund i introduktionen för invandrare. 

Nyfikenhet inför varandras olikheter och referenser är viktigt, att vi ser hur vi tillsammans 
kompletterar varandra. I ett blandat samhälle är det klart att lite av våra kulturella arv försvinner, 
men vi får inte vara rädda för utvecklingen och ett förändrat samhälle. 

Under en länge tid har Ale kommun haft en sned demografisk könsfördelning, där män i antal är en större 
grupp än kvinnor. Åldersgruppen 15–29 år visar att 53 procent är män medan 47 procent är kvinnor. Mäns 
medellivslängd ligger också något över rikets genomsnitt, vilket belyser att många män mår bra i Ale 
kommun. De har både högre sysselsättning, tjänar mer och mår bättre än kvinnor. Samtidigt visar kvinnor 
ett större intresse för att utbilda sig vidare, vilket bidrar till att fler kvinnor lämnar kommunen för att 
studera på annan ort. Detta kan leda till en ny form av utanförskap, speciellt för unga män med låg nivå av 
utbildning. För dem kan det framför allt bli svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket i sin tur 
generar ekonomisk otrygghet. 

Ett överskott av män i ett samhälle kan också leda till ofrivillig ensamhet, vilket kan påverka den sociala 
tillvaron. Vanligtvis handlar det om brist på kärlekspartner eller tillgång till sociala nätverk som tenderar 
till att skada hälsan och skapa bitterhet och hat till sin omgivning. Det kan i sin tur leda till illegala 
handlingar och stora samhällsekonomiskt problem för Ale kommun. 

Samhällsplaneringen spelar stor och än viktigare roll när fler människor flyttar till Ale. Ett växande 
samhälle ökar i ekonomisk tillväxt. Samtidigt ökar ofta de sociala klyftorna som leder till att alltmer 
arbete behövs för att bryta den negativa utvecklingen. Exempelvis kan det handla om skillnader i tillgång 
till grundläggande service i och med att förutsättningar skiljer sig mellan geografiska områden. Det kan 
öka känsla av utanförskap. Samtidigt kan nyinflyttade kommuninvånare sakna känsla och delaktighet i 
vissa frågor då de saknar befintliga invånares historik, vilket ökar spänningar mellan grupper i samhället. 

Det digitala utanförskapet är en annan viktig fråga både inom samhällsplaneringen och inom övriga 
verksamheter inom kommunen. Digitaliseringens utveckling har skett med stor kraft och påverkar många 
stora delar i ett samhälle. Infrastrukturen för information och kommunikation har blivit en förutsättning 
för att kunna arbeta, för att delta i samhällslivet och för att umgås med andra människor. 

Tillgången till goda nätförbindelser ser fortfarande olika ut i kommunen. Centrala tätorter har betydligt 
högre nätverkshastighet än landsbygden. De som sällan använder nätet är oftast äldre som bor på 
landsbygden, ofta i hushåll med låga inkomster. Förhoppningsvis kan framtida innovativa lösningar råda 



bot på utanförskapet och skapa nyfikenhet. Uppföljningen av den sociala kartläggningen kommer även 
analysera det digitala utanförskapet eftersom det påverkar den demokratiska delaktigheten. 
För att undvika ökad polarisering och utsatthet ställs stora krav på att inkludera alla invånare i 
samhällsfrågor. Genom tvärsektoriell samverkan kan behov fångas upp och arbete ske bortom existerande 
organisationsstruktur när fler verksamheter i kommunen samlas kring en gemensam fråga. Detta ger 
möjlighet att använda fler förmågor, experter och kompetenser för att bidra till en lösning på problemen. 
Även dialogen med invånare bör bli mer lättillgänglig samtidigt som arbeten bör stärka den lokala 
demokratin så att spänningar och problem kan behandlas och lösas snabbare. Tryggare boendemiljöer och 
områden behöver skapas i kommunen som bidrar till gemenskap och mötesplatser som inkluderar alla.

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 

• En alltmer polariserad lägesbild skildras och tuffare attityd växer fram hos ungdomar i utsatta
bostadsområden. Det finns delade åsikter om Alesamhällets utveckling i kommunen, vilket bidrar
till avstånd i frågor som ökar den politiska polariseringen.

• En sned demografisk könsfördelning kan bidra till en ny form av utanförskap hos unga med låg
utbildning. Digitala utanförskapet är också en viktig fråga som allmänt drabbar äldre människor på
landsbygden.



TREND 7: Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 
Röster för ökad statlig styrning har både höjts och blivit fler under pandemin. 
Framför allt när det gäller vård, skola och äldreomsorg. Centralisering förs fram 
som en enkel lösning på komplexa välfärdsfrågor. Samtidigt som den statliga 
detaljstyrningen ökat under många år minskar även det nationella 
handlingsutrymmet som en följd av internationell rätt, EU och finansiella system. Något som i sin tur 
genererar ett ännu mindre utrymme för det lokala och regionala mandatet. 

Det finns flera drivkrafter bakom centraliseringskraven. Dels tycker medborgare att det är viktigt att 
välfärden är likvärdig över landet och kan av den anledningen uppfatta staten som en bättre garant för 
detta än kommuner och regioner. Dels hör och ser vi partiföreträdare på nationell nivå som i debatten vill 
visa handlingskraft genom att kräva förstatligande eller hårdare styrning. Den statliga styrningen är 
omfattande och fragmentiserad, vilket försvårar för kommuner och regioner att göra prioriteringar utifrån 
ett helhetsperspektiv – svårigheter som ökar när behoven växer snabbare än resurserna. Genom den ökade 
detaljstyrningen finns en risk att resurserna leds fel och effektiviserings-möjligheterna minskar. 

Medborgarna vill att välfärden både ska vara likvärdig och rättvis över hela landet och att den samtidigt 
ska kunna påverkas lokalt. Lokala lösningar utifrån en helhetssyn blir svårare att utforma när individuella 
rättigheter detaljstyrs av nationell lagstiftning. Det lokala självstyret innebär att det finns utrymme för att 
göra lokala anpassningar och testa många olika lösningar som andra kan inspireras av. 

Trots en ökad samsyn om problemen med den statliga detaljstyrningen konstateras det i Statskontorets 
rapport från 2020 att den fortsätter att öka. Antalet riktade statsbidrag ökade från 165 stycken år 2019 till 
183 under 2020. Under året tillkom dessutom en indirekt styrning genom närmare 180 nya 
regeringsuppdrag som påverkar kommuner och regioner, vilket är cirka 60 procent fler uppdrag än för 
2019. 

Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Den statliga styrningen av kommunerna är i hög grad bindande och sker i första hand genom reglering i 
lagar, förordningar och föreskrifter, men även genom tillsyn, utvärdering och uppföljning. Staten utövar 
också ekonomisk styrning över kommunerna genom generella och riktade statsbidrag samt 
utjämningssystem. Dessutom finns vad som brukar kallas indirekt styrning i form av nationella mål och 
strategier, inriktningsdokument, riktlinjer, överenskommelser, råd och rekommendationer som inte är 
bindande utan i stället syftar till att ge kunskapsstyrning. 

Statskontoret har senaste åren haft i regeringsuppdrag att utvärdera och följa upp den statliga styrningen 
av kommunerna. Enligt regeringens budgetproposition för 2022 har ambitionen varit att styra kommuner 
med tillit och skapa ett kommunalt handlingsutrymme som bidrar till anpassningsmöjligheter och 
effektiviseringar. Statskontoret slår dock fast i flertalet rapporter att den statliga styrningen snarare har 



ökat senaste åren. Myndigheten beskriver styrningen som detaljerad, ryckig och ofta osammanhängande 
med styrning mot starka sektorsintressen snarare än ett helhetsperspektiv. 

Det finns en inneboende motsättning mellan statens ambition att styra mot en nationell likvärdig välfärd 
och det kommunala självstyret. Båda representerar värden som medborgare håller högt och som behöver 
balanseras i relation till varandra. Internationell forskning visar att Sveriges kommunala självstyre i regel 
är starkt med hög autonomi, en bred kommunal kompetens och finansiell självständighet. Den statliga 
styrningen gäller alla, men konsekvenserna innebär olika utmaningar för kommunerna. Detta i 
kombination med samhällsutvecklingen bidrar till att kommunerna alltmer skiljer sig åt vad gäller 
befolkningsutveckling, medelinkomster, socioekonomiska förhållanden, utbildningsnivå och andelen 
personer med utländsk bakgrund. Kommunerna påverkas också av sitt geografiska läge och 
förutsättningarna för ett hållbart näringsliv. 

Ale kommun har i flera år haft en god befolkningstillväxt och kan beskrivas som en tillväxt- och 
pendlingskommun nära en storstad. Efterfrågan på bostäder i kommunen är hög och har ökat allt eftersom 
nya utbyggnader av infrastruktur färdigställs. Kommunen har en relativt låg arbetslöshet och ett stabilt 
näringslivsklimat. 

Ale kommuns deltagande 2020 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) Kommunkompass visade att 
kommunen låg högt över snittet när det gäller samspel mellan förtroendevalda och medborgare, kontakten 
med näringsliv och föreningsliv samt arbetet med hållbar samhällsutveckling. 

Befolkningstillväxten har ställt krav på kommunens ekonomi i form av behov av investeringar i framför 
allt förskolor, skolor och infrastruktur. Ale kommun fortsätter att växa som arbetsgivare i takt med 
befolkningen och ökade under 2021, störst ökning skedde inom sektor utbildning. Behoven inom området 
prognostiseras vara fortsatt höga i framtiden då många barnfamiljer flyttar in till kommunen. Några av de 
största utmaningarna framåt ligger i att få tillgång till fler verksamhetslokaler och bostäder men även 
kompetensförsörjning då kommunen växer och nya behov tillkommer. 

Den statliga styrningen innebär att kommuner påverkas både utifrån den kommunala demokratins 
förutsättningar och utifrån ett resursfördelningsperspektiv. I Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analysers rapport om tillväxtpolitiska utmaningar framhävs att tillväxtkommuner oftast 
brottas med att tillgodose behovet av bostäder och att hinna utveckla infrastrukturen och den offentliga 
servicen. Att växa är resurskrävande och modern tillväxtforskning pekar på att den lokala tillväxtpolitiken 
måste anpassas efter de specifika förutsättningar som råder i den aktuella kommunen. Ett lokalt politiskt 
handlingsutrymme utgör därför en förutsättning för en långsiktig tillväxt med lokalt ansvarstagande, 
demokratisk förankring och helhetssyn vid avvägningar mellan olika behov och anpassning efter de lokala 
förutsättningarna. 

Den ökade regleringen och detaljstyrningen i lagstiftningen skapar sannolikt inte bättre förutsättningar för 
Ale kommun att effektivt arbeta med utmaningarna som kommer med att vara en tillväxtkommun. 



Statskontoret rapport kring de administrativa kostnaderna inom kommunsektorn visar att rapportering av 
uppgifter till staten är en stor källa till administrativa kostnader inom områden som social omsorg, skola 
samt miljö- och hälsoskydd. Onödiga merkostnader uppstår genom att informationsinsamling inte är 
samordnade, bristfälligt digitaliserade, sker för ofta eller avser detaljerade uppgifter. Den administration 
som verksamhetsnära personal utför bedöms sammantaget vara mest kostsam, samtidigt som en stor del av 
den administrationen också är nödvändig för verksamheterna. Mindre kommuner tenderar att ha svårare 
att hantera stora mängder statliga krav. 

Ett annat problemområde är att kommuner själva kan ge upphov till administrativa merkostnader till följd 
av statens styrsignaler. Det kan till exempel vara att de tolkar statliga regler mer långtgående eller 
omfattande än avsett. Statskontoret påpekar också att riktade statsbidrag medför betydande administrativa 
kostnader på grund av omfattande krav, detaljstyrning och ibland bristfällig samordning som försvårar 
ansökningsprocessen och genomförandet. 

När en kommun växer ökar oftast medborgarnas behov av och krav på den kommunala servicen. Det 
innebär att administrativa processer behöver ses över och utvecklas både utifrån ett organisatoriskt och ett 
medborgarperspektiv. Ett misslyckande här innebär sannolikt att personal i kärnverksamhet får mindre tid 
till elever, brukare och patienter. Men även att det centralt i kommunen blir mindre tid över till strategisk 
och ekonomisk styrning av verksamheterna, internt förbättringsarbete och relevant uppföljning. Ale 
kommun påverkas alltså på många nivåer i organisation av den statliga styrningen och behöver förhålla sig 
till den utifrån sina egna förutsättningar för att fortsätta leverera en långsiktig och hållbar 
samhällsutveckling. Även om kommuner mestadels inte kan påverka den statliga styrningen i någon 
väsentlig grad finns det oftast utrymme att effektivisera den egna organisationen genom anpassningar och 
prioriteringar i arbetet. 

Arbetet med statsbidrag är ett område som potentiellt kan utvecklas och där kommunernas begränsade 
handlingsutrymme kanske tydligast visar sig. Dagens statsbidrag kännetecknas av riktade medel med höga 
krav som detaljstyr kommuners möjligheter att effektivt anpassa verksamheten. Statsbidragen är viktigt 
för många kommunernas verksamheter och ekonomi. Enligt SKR utgör statsbidrag som helhet knappt 20 
procent av kommuners intäkter. Ale kommun som helhet beviljades exempelvis under 2021 statsbidrag för 
över 90 mkr relaterade till ett 60-tal bidrag, varav majoriteten av beviljade medel och bidrag återfinns 
inom sektor utbildning. 

Samtliga sektorer i kommunen har egna arbetssätt för att jobba med statsbidrag. Arbetssätten är mer eller 
mindre systematiserade kring processer för behovsinventering, ansökningsförfarande, genomförande och 
återrapportering. Här finns utmaningar för verksamheterna eftersom statsbidragen är svåröverskådliga, 
administrativt betungande samt kortsiktiga och inte garanterade från år till år. Detta försvårar exempelvis 
planeringen i budgetarbetet och skapar mycket administration, men försvårar även hur genomförandet ska 
utföras utan att arbetet får kostnadseffekter på enskilda sektorers ramar följande år. 



Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 

• I takt med att kommunen växer kommer sannolikt behovet att utveckla administrativa processer att
öka för att kunna leverera god service till samtliga Alebor. Det kommer innebära att både utveckla
befintliga och helt nya processer.

• I verksamheter med brukarnära kontakt kan en fortsatt ökad statlig styrning innebära en utmaning
för personal i sin yrkesutövning när ökade krav på dokumentation och avrapportering lämnar
mindre tid i kärnverksamhet för elever, brukare och klienter.



TREND 8: Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 
Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för 
såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Med hög tillit minskar 
transaktionskostnaderna i samhället, vilket ökar dynamiken i ekonomin. Sambandet 
mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av 
trygghet och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen. I internationella jämförelser 
ligger Sverige tillsammans med de nordiska länderna samt Nederländerna i topp vad gäller människors 
tillit. Men något håller på att hända i Sverige. Tilliten har minskat något och det verkar som tilliten 
varierar alltmer mellan olika grupper i samhället. 

Tidigare har det exempelvis inte funnits några stora skillnader mellan män och kvinnor eller mellan 
generationer. Ungdomar som grupp har visserligen alltid haft en lägre tillit än medelålders och äldre, men 
med åldern har tilliten tidigare ökat till samma nivåer som äldre generationer haft. Sedan år 2005 har dock 
tilliten minskat bland unga i åldern 16–29 år och sedan 2015 har det också skett en minskning i åldern 30-
44 år, vilket troligtvis beror på att det är en generation som vuxit upp med lägre tillitsnivåer som nu börjar 
bli medelålders. Det har också uppstått en liten skillnad mellan mäns och kvinnors tillit där männens tillit 
sjunkit något. 

I tider av ökad polarisering, växande social oro och brist på gemensamma berättelser riskerar tilliten 
mellan människor att påverkas negativt, speciellt bland utsatta människor och grupper. Minskar tilliten 
mellan människor ökar betydelsen av att samhällets institutioner och organisationer lever upp till vad man 
som medborgare ska kunna förvänta sig av dem. Ledarskapet och det offentliga agerandet från politiska 
företrädare, myndighetspersoner och den ekonomiska eliten blir nu mer avgörande än på länge för hur 
tillit och förtroende utvecklas eller undergrävs. 

Förtroendet för regeringens arbete, för förtroendevalda och för hur demokratin fungerar har under 2010-
talet försämrats, men under pandemin har förtroendet åtminstone till viss del återställts. För många 
samhällsinstitutioner som sjuk-vården, polisen och grundskolan har förtroendet ökat under senare år och 
speciellt under 2020. Frågan är dock om förbättringen är en tillfällig pandemi-effekt, eller om det ökande 
förtroendet för samhällets institutioner kan bibehållas på längre sikt? 

Tillitens betydelse för samhällsutvecklingen uppmärksammas i allt högre utsträckning. För den sociala 
dimensionen i hållbar utveckling, för en ökad tillit i styrning av den offentliga sektorn, för förmågan att 
samverka över organisations- och avdelningsgränser och för att skapa överbryggande möten mellan 
människor. Men vi behöver lära oss mer om hur tillit byggs upp och vad som riskerar att rasera den. 

Sammantaget verkar graden av tillit och förtroende bli än mer avgörande under kommande år. Den blir 
mer villkorad, men blir förmodligen också den tillgång som mer än andra hjälper eller stjälper 
organisationers och samhällens framgång. 



Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun 

En undersökning av åsikterna hos elever i skolan visar att skolorna i Ale kommun ligger på ungefär 
samma genomsnittliga värden som Västra Götaland och riket inom områdena delaktighet, inflytande och 
tillit. Aleeleverna i årkurs fem svarade lite positivare i en del frågor än eleverna i Västra Götaland 
sammantaget. Eleverna i årkurs nio förbättrade sina betyg sedan 2017, men var betydligt mindre nöjda 
med skolan och hade också lägre tilltro än genomsnittet. 

Ungdomar är ofta en åsidosatt grupp när det gäller att kunna ta beslut i relevanta frågor som berör deras 
liv. Genom ungdomsdemokrati kan ungdomar få sin röst hörd, vilket kan öka tillit till myndigheter och
andra viktiga samhällsfunktioner. Den nya policyn och ramverket från 2019 bidrar till att öka ungdomars
inflytande i beslutsprocesserna i kommunen. Ungdomarnas möjlighet till inflytande ligger över
genomsnittet när vi jämför oss med andra kommuner. Samtidigt ligger ungdomarnas deltagande i forum
för inflytande på relativ genomsnittlig nivå, medan det faktiska inflytandet i synpunkter, skrivelser och
dialog är högt för ungdomar under 2020–2021.

Undersökningen visar att det finns en rimlig relation mellan förutsättningarna till inflytande och 
deltagande i beslutsfattande processer. Undersökningen har inte granskat ungdomars egen uppfattning 
kring sin delaktighet i arbeten. 

Den nationella SOM-undersökningen genomförs varje år. Åren 1996–2019 visar undersökningen att 
svenskarnas bild av den sociala stabiliteten ligger stabilt strax under 60 procent. 2010 fram till 2014 ökar 
andelen svenskar som känner tillit för samhället. Samtidigt ligger andelen svenskar som har medelstor 
eller liten tillit på en stabil nivå till 2017, då vi kan se procentuell ökning hos båda två. Från mätningarnas 
början kan man se att majoriteten av invånarna i Sverige har ett hög förtroende till andra människor i 
samhället. 

Allmänhetens förtroende och tillit till kommun och andra viktiga samhällsaktörer sätt på prov i tider med 
pandemi och krig. Människors vardag, samhällsfunktioner och samhällsaktörer har utmanats under 
coronapandemin och tvingats att aktivt ingripa och hitta nya sätt att agera. Under 2020 och 2021 gav 
pandemins utveckling upphov till många initiativ inom myndigheter, lagstiftning och ekonomiska insatser, 
likaså frivilliga insatser. Pandemins många dödsfall, enormt belastade intensivvård och personalbrist inom 
äldreomsorgen kommer att prägla samhället under lång tid framöver. Det finns skäl att tro att människors 
tillit till olika aktörer kan komma att förändras över tid utifrån deras hantering av pandemin. I SOM-
undersökningen om pandemin 2021 visar svenskarna störst förtroende och tillit till näringslivet, 
medmänniskor och civilsamhället. 



Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 

• Ungdomar i Ale har större möjlighet att göra sin röst hörd genom ungdomsdemokrati i 
jämförelse med andra kommuner.

• Som kommun behöver vi i framtida processer ta hänsyn till att geografiska skillnader i 
socioekonomiska förutsättningar samt fortsätta arbeta för att öka tilliten bland våra invånare. Det 
är viktigt att de känner delaktighet och att vi möta de rättssäkert och tryggt.

• Våra arbeten bör också utvecklas så att invånare kan behålla sin tillit till kommunen och andra 
viktiga samhällsfunktioner.



TREND 9: Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetSsätt 
I en globaliserad värld har kunskap som konkurrensfördel minskat och vi håller på 
att gå från ett kunskaps- till ett nätverkssamhälle. Kunskap är naturligtvis fortfarande 
viktigt, men det är främst människor, organisationer och företag som i samverkan 
med varandra kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter på ett kreativt sätt 
som når framgång. Vår tids utmaningar påverkas av att världen blir alltmer global och mindre förutsägbar 
än tidigare. Flyktingvågen 2015, covid-19 och klimatkrisen är några exempel. 

För att hantera komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen rådighet, 
krävs nya lösningar och arbetssätt. Den gemensamma nämnaren för utmaningarna är att de har flera 
dimensioner, är svåra att definiera och därmed svåra att lösa. Samverkan behöver ske i organisatoriska 
mellanrum där ansvarsfrågan inte är självklar. Samhällets institutioner som i huvudsak byggdes upp under 
industrialiseringen utformades i hög grad utifrån storskaliga ideal som inte alltid varit funktionellt för 
sektorns människonära verksamheter. Det har visat sig svårt att bryta etablerade logiker, 
kunskapsområden och organisationsgränser för att samlas kring gemensamma utmaningar eller för att utgå 
ifrån ett individperspektiv. 

Samverkan ses av många som en lösning, men erfarenheter visar att samverkan också kan medföra risk 
för ökad administration och oklar ansvarsfördelning. Det kan också medföra negativa konsekvenser för de 
rådande systemen för redovisning, styrning och uppföljning. Vem tar ledarrollen och hur ska ansvaret 
delas när alla både är en del av problemet och därmed lösningen? Hur och vem utkräver vi ansvar av 
när ”allas ansvar är delat ansvar”? 

Vid komplexa samhällsutmaningar har sällan enskilda individer eller organisationer full insikt eller 
rådighet att lösa problemet. Där behöver alla nyckelaktörer samlas kring utmaningen och målen och bidra 
med sin kunskap och kompetens. Om detta ska bli möjligt måste det finnas ett utrymme för dialog, 
utveckling och vilja att pröva nya gemensamma lösningar. Detta kan inledningsvis upplevas som en 
svårighet då förståelsen och tilliten till varandra och varandras uppdrag och organisationer kan saknas. En 
ytterligare utmaning är att avsätta tid och resurser för att utforska och agera i frågor med osäkert utfall 
eller effekt. 

Medvetenheten om komplexa utmaningar har ökat inom forskningen, hos näringslivet och i offentliga 
organisationer. Enligt flera forskare behöver den traditionella styrningen kompletteras med 
systemkunskap. Det ömsesidiga samspelet mellan samverkande aktörer, förmågan att se vinsten att jobba 
tillsammans och mötesplatser för dialog ökar möjligheten att gemensamt hantera komplexa 
samhällsutmaningar. 



Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Ale kommun kännetecknas som många andra kommuner av relativt hög grad av samarbete och samverkan 
både internt mellan olika verksamheter och externt med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhället. 
Kommunens arbete tar sin form i olika nätverk, projekt, avtal och forum som syftar till att skapa maximalt 
värde i välfärdsproduktionen genom kunskapsinhämtning, verksamhetsutveckling, problemlösning och 
effektivare resursanvändning. Det övergripande målet är att ge största möjliga nytta och service för dem 
kommunen är till för. Många av kommunens nätverk, projekt, avtal och forum som under pandemin fick 
avbrytas har under 2022 kunnat återupptas. Pandemin har varit ett hinder för framsteg och har både 
försvårat och försenat det interna och externa samarbetet och samverkan på olika nivåer i verksamheterna. 

Ale kommuns medverkar i vissa större samarbeten inom ramen för avtalssamverkan med 
Göteborgsregionen gällande den regionala utvecklingen, som Delegation för unga och nyanlända till 
arbete (DUA) som har i uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan för att effektivisera ungas 
och nyanländas etablering i arbetslivet. Kommunen deltar också i vårdsamverkan med Västra 
Götalandsregionen (VGR) och andra kommuner genom SIMBA som arbetar för att stärka individens 
hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov. Andra områden där samverkan sker i förebyggande 
syfte är exempelvis SSPF (Socialtjänst, skola, polis och fritid), RF-SISU Idrottsutbildarna, Fotosyntes och 
Närvaroteam NÄTA som görs i tvärsektoriell samverkan, Frivilliga resursgruppen (FRG) som går ut på 
att stödja den kommunala organisationen på frivillig basis i olika situationer, investeringsprojekt gällande 
vårdnadshavare, samverkan genom PAR (Polis, ambulans, räddningstjänst) för att öka kunskapen och 
förtroendet för blåljusverksamhet. Givetvis finns många fler exempel på olika former av samverkan som 
pågår i verksamheterna på olika nivåer i kommunen. 

Den gemensamma nämnaren för dessa samverkansformer är att de alla är ett försök att samordna 
komplexa processer där individer behöver stöd och hjälp för att inte hamna i så kallade organisatoriska 
mellanrum. Som Ale kommuns utredning om psykisk ohälsa från 2020 visar är det ett vanligt 
problemområde inom fältet som till stora delar omhändertas i kommunens tvärsektoriella arbete via tidigt 
samordnade insatser (TSI) som på nationell nivå leds av Socialstyrelsen och Skolverket. 

Det organisatoriska mellanrummet uppstår när behov inte passar in i hur välfärden organiserats mellan 
olika enheter, uppdrag eller instanser. Det kan vara enskilda individer, frågor eller återkommande brister i 
kvalitet som fastnar i den kommunala produktionen av välfärd. Problematiken kan handla om tillgång till 
information, brist i kommunikation, ansvarsfördelning, tolkning av lagstiftning, förståelse eller 
resursfördelningen i organiseringen av olika välfärdstjänster. Inom forskningen används begreppet 
integrering för att beskriva de värdeskapande processerna i välfärdsproduktionen, alltså alla aktiviteter i 
form av samspel och samverkan mellan olika människor som integreras till värdeskapande tjänster. Med 
detta sagt kan slutsatsen dras att allt värde skapas av integrering samtidigt som all integrering inte alltid 
skapar värde. 



Sannolikt ödslas resurser i kommunen på icke värdeskapande aktiviteter, alltså aktiviteter som kostar tid 
och resurser men inte tillför värde till verksamheten. I dessa aktiviteter återfinns exempelvis 
överadministration, onödigt långa ledtider, dubbelarbete men även vissa former av vedertagna Så här har 
vi alltid gjort-kulturer. Dessa energibovar stjäl värdefulla resurser i form av medarbetares tid och 
engagemang. Det finns inget som pekar på att Ale kommun i jämförelse med andra kommuner skulle vara 
befriade från detta. 

Det andra perspektivet är att mellan de värdeskapande aktiviteterna – majoriteten av det kommunala 
arbetet – och de icke värdeskapande aktiviteterna finns utrymme för innovationsmöjligheter. Dessa 
innovationsmöjligheter skapar förutsättningar för nya former av integreringar för att kunna ta sig an 
komplexa samhällsutmaningar och skapa nya arbetssätt. Ale kommun är involverade i ett antal innovativa 
projekt som syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla framtidens Ale: 

• Projektet Digital Twin Cities Centre (DTCC), även kallat Digital tvilling, utvecklar förutsättningar
för att ta fram en digital tvilling till kommunen inom samhällsplaneringen. Arbetet leds av
Chalmers och huvudfinansieras av Vinnova och har ett trettiotal medlemmar från företag,
universitet, kommuner samt SKR.

• Projektet Smarta och hållbara fastigheter i Ale som handlar om effektivare energianvändning och
ökad hållbarhet. Projektet huvud finansieras av Vinnova och ingår i en större strategisk satsning
för digital utveckling av Ale kommuns hela fastighetsbestånd, där både organisation och IT-
infrastruktur förbereds för nya arbetssätt och smarta fastigheter som bidrar till nytta för samhället.

• Avtalet med Västra Götalandsregionen om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), som handlar
om att skapa en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid
och framtid och göra det enklare att samverka mellan vårdgivare.

Under 2022 presenterade Vinnova resultatet av undersökningen kring innovationskraften i offentlig 
sektor. Undersökningen jämförde kommuner, myndigheter och regioners innovationskraft utifrån stegen i 
en innovationsprocess. Resultatet visade bland annat att kommuner i lägst grad arbetar systematisk med 
innovation. Kommuner har en relativ låg grad av samarbete kring innovation med flertal aktörer så som 
universitet, näringsliv och ideell sektor. 

En kultur som kännetecknas av tillit anses vara den primära förutsättningen för internt samarbete inom 
kommuner. Ale kommun övergick 2020 från så kallad balanserad styrning till tillitsbaserad styrning. 
Syftet med övergången var att skapa en styrning och ledning som främjar kulturer och arbetssätt som 
möjliggör för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbättring med större 
fokus på medborgare. 

Den tillitsbaserad styrningen är tänkt att skapa en sammanhållen styrning i organisationen genom att 
fånga helhetsperspektivet och länka ihop professioner som behöver samarbeta i tjänsteleverans till 



aleborna. Den tillitsbaserade styrningen är knutet till styrmodellen och genomförs i praktiken genom 
olika tillitsdialoger som sker mellan nämnder och förvaltningar. Här finns behov av utvärdering som 
ännu inte genomförts för att ta nästa steg i utvecklingen med den tillitsbaserade styrningen. Detta 
tillsammans med att Ale som många andra kommuner kännetecknas av en lägre grad av 
innovationskraft innebär att det blir svårare att ligga i framkant gällande komplexa samhällsutmaningar 
med risk att hamnar efter i en global och mindre förutsägbar omgivning. 

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 

• Om Ale kommun inte effektivt lyckas identifiera och få bort icke värdeskapande aktiviteter i
verksamheterna riskerar mycket resurser i form av tid att bli bortkastat på arbetet som inte bidrar
med värde till kommuninvånarna, vare sig på kort eller lång sikt.

• Om Ale kommun inte lyckas identifiera och täppa till redan existerande och ännu inte identifierade
organisatoriska mellanrum kommer servicen till de målgrupper som har det allra svårast fortsatt att
vara eftersatt och ge med sämre möjligheter till goda levnadsvillkor till målgrupperna.

• En fortsatt låg innovationskraft kan innebära att Ale kommun hamnar efter i viktiga
utvecklingsområden gällande välfärdsfrågor. Allt eftersom förändringstakten ökar i offentlig sektor
ökar även kraven på snabbare lösningar och leveranser kring komplexa samhällsutmaningar. I
sammanhanget kommer det troligtvis vara av vikt att både kunna leverera egna innovativa
lösningar på lokal nivå och att ha kraft att implementera redan existerande lösningar.



TREND 10: Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
Världen är i dag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. 
Digitalisering och teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad 
sårbarhet. Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat 
säkerhetspolitiskt läge är andra skeenden som bidrar till att medvetenheten om 
samhällets sårbarhet ökat och därmed även insikten om att vi måste rusta oss bättre för framtida kriser och 
krig. 

Vi står i ett läge där vi behöver bygga kunskap och fördela ansvar för kriser som kan uppstå. På nationell 
nivå inrättas från och med 2022 en myndighet för psykologiskt försvar som en följd av det försämrade 
säkerhetsläget och ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter ska stärka Sveriges samlade förmåga att 
förebygga och hantera cyberhot mot Sverige. Cyberattacker orsakar stora störningar och drabbar både 
privat och offentlig sektor. Enligt MSB kan målsättningen med ett angrepp se olika ut. Det kan vara att 
skaffa åtkomst till information, skapa oreda i, eller skada IT-system. Ett angrepp kan också syfta till att ge 
någon form av ekonomisk vinning. 

Medvetenheten om klimatförändringarna i form av översvämningar, torka, ras och skred har också ökat 
det senaste decenniet. I första hand pekar klimatmodellerna på ett framtida mildare klimat och mer 
nederbörd och avrinning i norra Sverige, samtidigt som det blir varmare i södra Sverige utan större 
ändringar i årsnederbörd och avrinning. Extrema regn och extrem torka under sommaren 2021 visar 
tydligt vad ett förändrat klimat för med sig. 

Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos både kommuner och regioner. 
Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjnings-system måste anpassas för att klara dagens extrema 
väderhändelser och de klimatförändringar som väntar. Hur kan vi gemensamt göra hela landet 
motståndskraftigt mot naturolyckor? I dag är kostnaderna höga för enskilda kommuner som måste göra 
anpassningar och för invånarna på de drabbade orterna som får stå för notan. 

Ett annat område som fått högre prioritet är Sveriges förmåga att hantera kriser genom ett starkare civilt 
försvar. Kommuner och regioner spelar en stor roll i detta då de ansvarar för flera viktiga 
samhällsfunktioner. Hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter samt 
energiförsörjning är några av de utpekade områden som har direkt bäring på kommuners och regioners 
uppgifter. Intresset för krisberedskap syns även på det individuella planet. Invånare är överlag inte rustade 
för krissituationer som exempelvis långvariga strömavbrott. Som ett svar på detta har den så kallade 
prepperrörelsen vuxit fram. I dag erbjuds till och med folkhögskolekurser som riktar sig till människor 
som vill förbättra möjligheterna att klara en krissituation när samhället utsätts för press och inte kan 
leverera ordinarie service. 



Vilka tecken ser vi på att trenden existerar i Ale kommun? 

Sveriges geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog 2021, 
på uppdrag av regeringen, fram en lista över tio områden i Sverige med komplexa klimatrelaterade hot. 
Redan i en tidigare utredning hade Göta älvdalen identifierats som ett riskområde för ras, skred, erosion 
och översvämning. Ale kommun är en av de kommuner som berörs. I en fördjupad analys konstaterar SGI 
att på grund av pågående klimatförändringar kan sex gånger fler ras och skred förväntas och de direkta 
skadekostnaderna för att åtgärda skador på vägar eller fastigheter där inte andra samhällskostnader är 
inräknade väntas öka med tio gånger per år fram till år 2100. Ale kommun ligger i det riskområde där 
störst skadekostnader till följd av ras och skred förväntas. 

Kunskapen om skredrisken i Göta älvdalen har funnits redan innan man insåg den påverkan som följer av 
ett förändrat klimat. Konsekvenserna av skred ut i Göta älv kan bli omfattande och bland annat påverka 
sjöfarten och dricksvattentäkten. Arbete med att skredsäkra de älvnära områden med störst risk för skred i 
Ale kommun har pågått i flera år. Skredsäkringar i Surte och Bohus är genomförda och arbete pågår med 
att säkra det kraftigt förorenade industriområdet i Älvängen. Skredsäkringen är högt prioriterat av staten, 
då man ser en ökad risk på grund av klimatförändringar. Detta har lett till att åtgärder sedan 2020 
finansieras till 100 procent av statsbidrag. Tidigare projekt finansierades till 70 procent av statsbidrag. 

Drygt 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv. Sex kommuner som ingår i Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), däribland Ale, ansökte genom GR om att Göta älv och Vänersborgsviken skulle 
bli ett vattenskyddsområde. I maj 2022 beslutade Länsstyrelsen om att inrätta ett vattenskyddsområde med 
föreskrifter. Ale kommun har i och med detta ett utökat ansvar för dricksvattentäkten. 

I Ale kommun pågår arbete med att ta fram en analys av hur kommunen kan komma att påverkas av ett 
förändrat klimat. Nästa steg är att ta fram en plan för hur samhället ska anpassas för att kunna fungera i 
den nya verklighet som väntar. Hur kommunens verksamheter kommer att påverkas; hur ska vatten tas om 
hand, hur ska extremvärme med torka som följd och/eller extremkyla hanteras. Den stora utmaningen blir 
hur det befintliga samhället kan anpassas för att klara av kommande förändringar. 

För att minska klimatpåverkan från fossildrivna fordon pågår en övergång till elfordon för delar av den 
kommunala fordonsparken. Den nyligen uppkomna situationen med skenande elpriser innebär att arbetet 
kommer att ses över avseende laddningsstationer. Laddningsstationer som drivs av solenergi kommer att 
bli allt viktigare för att säkra driften. 

Mycket händer i vår omvärld avseende IT-säkerhet. Ett exempel är då Kalix kommun blev utsatt för en 
ransomware-attack i december 2021 då kommunens IT-system låstes och kommunens verksamheter blev 
kraftigt påverkade. Ale kommuns IT-organisation är väl medveten om riskerna för sådana attacker och 
planerar därefter. Intrångsförsök sker ofta och för att se till att IT-miljön är säker har brandväggen 
uppgraderats och fler användarsäkerhetsfunktioner från Microsoft har köpts in för att minska risken för att 
säkerhetsproblem ska uppstå. 



Stora resurser satsas på att förhindra påverkan på system och tjänster. Det ska vara besvärligt att attackera 
Ale kommun och IT-användarna i Ale. Målet är att ha en så säker miljö som möjligt samtidigt som den är 
användarvänlig. För att attacker inte ska nå fram har kommunen satsat mer på IT-säkerhet under 
verksamhetsåret 2022 än något tidigare år. Tekniska lösningar är en viktig del i IT-säkerheten tillsammans 
med medarbetare med goda kunskaper i informationssäkerhet. 

Det osäkra säkerhetsläget i Europa har lett till ökat intresse för hemvärnet i hela landet. Det civila 
försvaret, som är en del av totalförsvaret, byggs upp lokalt. Det handlar bland annat om att värna 
civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. För Ale kommun har detta inneburit 
att arbetet med att säkerställa reservkraft för att kunna försörja nyckelverksamheterna intensifierats. 
Arbetet med att ta fram en nödkostplan för att säkerställa tillgången till livsmedel för 
nyckelverksamheterna vid uteblivna leveranser pågår liksom framtagande av en nödvattenplan. Även 
kontinuitetsplaner för de viktigaste verksamheterna såsom hemtjänsten för att kunna bedriva verksamheter 
om IT-systemen går ner har tagits fram. 

Kommunala skyddsrum har inventerats och de mest basala investeringar har gjorts för att försäkra att de är 
brukbara. 

Ale kommuns nyckelverksamheter skola, vård och omsorg har blivit kraftigt påverkade av 
coronapandemin. Vid stora sjukskrivningstal har kommunen genom omfördelning av personal kunnat 
upprätthålla verksamheterna med acceptabel kvalitet. Inga beredskapslager av skyddsutrustning fanns och 
framför allt i pandemins inledningsskede skapade detta oro inom verksamheterna. Tack vare lokala 
lösningar kunde dock Ale kommun säkra upp den utrustning och det materiel som var nödvändiga. 

Hur kommer trenden att påverka Ale kommun? 

• Som en konsekvens av pågående klimatförändringar och den påverkan som kan förväntas på den
fysiska miljön ökar behovet av att identifiera, och i möjligaste mån motverka, de skador som kan
uppstå.

• Angrepp i den digitala miljön riskerar att få stora konsekvenser för de kommunala verksamheterna.
Av denna anledning är arbetet med att säkerställa driftssäkerheten av största vikt.

• Kommunen har ansvar för att bedriva verksamheter vidare även i krissituationer. Det civila
försvaret är därför en väsentlig del i att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar
även i kris.

• Erfarenheter från covidpandemin har ökat insikten gällande vilka utmaningar som en kommun
ställs inför avseende personalintensiva verksamheter och hur dessa verksamheter ska säkerställas
vid stora sjukdomsutbrott.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 168 Dnr KS.2022.288

Reglementesförändring avseende ansvar för

upphandling

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta de

reglementesförändringar som framgår av Reglementesförändringar avseende

upphandling med ikraftträdande 2022-12-01.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av samtliga nämnders reglementen. I

samband med översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring

ansvar för upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan

behöva förtydligas så att gällande styrdokument stämmer bättre överens med

den praktiska tillämpningen.

Förvaltningen föreslår därför att det förtydligas och att ansvaret för

upphandling och kostnadsansvaret bör ligga på samma nämnd. Utifrån den

premissen har förvaltningen tagit fram förslag på reglementesförändringar för

samtliga reglementen.

I praktiken innebär reglementesförändringarna ingen förändring av hur

verksamheterna och upphandlingsenheten på kommunstyrelsen arbetar idag.

De tjänsteleveranser som ekonomiavdelningen tagit fram avseende

upphandling är fortsatt tillämpliga för verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Reglementesförändringar avseende upphandling, 2022-10-05

Utbildningsnämndens beslut UBN § 73, 2022-09-07

Kultur och fritidsnämndens beslut KFN § 80, 2022-09-08

Socialnämndens beslut SN § 93, 2022-09-08

Samhällsbyggnadsnämnden beslut SBN § 198, 2022-09-07

Servicenämndens beslut SERN § 62, 2022-09-06

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunjurist
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Kommunstyrelsen

Reglementesförändring avseende ansvar för upphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta de

reglementesförändringar som framgår av Reglementesförändringar avseende upphandling

med ikraftträdande 1 december 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med

översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för upphandling enligt

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva förtydligas så att gällande

styrdokument stämmer bättre överens med den praktiska tillämpningen.

Förvaltningen föreslår därför att det förtydligas och att ansvaret för upphandling och

kostnadsansvaret bör ligga på samma nämnd. Utifrån den premissen har förvaltningen tagit

fram förslag på reglementesförändringar för samtliga reglementen.

I praktiken innebär reglementesförändringarna ingen förändring av hur verksamheterna och

upphandlingsenheten på kommunstyrelsen arbetar idag. De tjänsteleveranser som

ekonomiavdelningen tagit fram avseende upphandling är fortsatt tillämpliga för

verksamheterna.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Reglementesförändringar avseende upphandling, 2022-10-05

Utbildningsnämndens beslut UBN § 73, 2022-09-07

Kultur och fritidsnämndens beslut KFN § 80, 2022-09-08

Socialnämndens beslut SN § 93, 2022-09-08

Samhällsbyggnadsnämnden beslut SBN § 198, 2022-09-07

Servicenämndens beslut SERN § 62, 2022-09-06

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunjurist
Författningssamlingen

För kännedom

Kommunchef
Ekonomichef

Ärendet

Under våren 2022 påbörjades en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med

översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvaret för upphandling enligt

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, kan behöva förtydligas för att bättre

stämma överens med kommunens praktiska hantering av upphandlingsärenden.

Det behov som uppmärksammats är att förtydliga ansvaret som åligger kommunstyrelsen och

vad ansvaret för upphandling innebär. Förslagsvis bör ansvar för upphandling och

kostnadsansvar ligga på samma verksamhet och nämnd.

En upphandlingsprocess sker i flera steg och i dessa tas det ett eller flera beslut, som i sin tur

innefattar ett ansvarstagande. Somliga av besluten kräver avvägningar som görs utifrån

självständiga bedömningar och andra beslut utgör endast en följdverkning av tidigare fattade

beslut. En upphandlingsprocess kräver en samverkan mellan tjänstepersoner som besitter

olika kunskaper och kompetenser, både inom upphandlingsområdet och inom den verksamhet

som upphandlingen avser.

Utifrån premissen att ansvaret för upphandling och kostnadsansvaret bör ligga på samma

nämnd identifierades två möjliga alternativ varav dessa alternativ har remitterats till
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nämnderna för synpunkter. Beaktande av nämndernas remissvar har kommunstyrelsens

förvaltning tagit fram förslag på ändringar i samtliga av nämndernas reglementen.

Det förslag som nu presenteras i reglementesförändringarna Reglementesförändringar

Upphandling innebär:

- Att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens nämndövergripande upphandlingar samt ska

ha uppsikt över och samordna kommunens strategiska arbete med upphandlingsfrågor.

- Att det åligger kommunstyrelsen att ansvara för kommunens ramavtal samt att bistå och

stödja kommunens verksamheter vid verksamhetsspecifika upphandlingar.

- Den nämnd som vill genomföra en upphandling beslutar och har kostnadsansvar för hela

processen men kan genom delegation besluta att personal på upphandlingsenheten fattar

beslut i de olika stegen och biträda nämnden vid eventuell överprövning eller dylikt.

- Kostnadsansvar, avtalsföljsamhet, avtalstecknande och ansvar vid eventuella tvister med

anledning av upphandlingen eller avtal ligger på verksamheten och ansvarig nämnd. Dock

kan nämnden genom delegation och tillämpning av de tjänsteleveranser som

ekonomiavdelningen tillhandahåller avseende upphandling, låta personal på

upphandlingsenheten bistå nämnden med ovanstående. Förslagsvis ska kommunstyrelsen,

fungera som en stödfunktion för övriga nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar.

I praktiken innebär reglementesförändringarna ingen förändring av hur nämndernas

verksamheter och upphandlingsavdelningen på kommunstyrelsen arbetar idag. De

tjänsteleveranser som ekonomiavdelningen tagit fram avseende upphandling är fortsatt

tillämpliga för verksamheterna.

Ekonomisk bedömning

Ändringen i reglementet innebär ingen kostnad för kommunen. Förändringen innebär att

ansvar för upphandling och kostnadsansvar ska ligga på samma nämnd.

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

Ärendet avser ansvaret enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.



4(4)

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

En förändring av reglementen innebär att nämnderna behöver se över sina

delegeringsordningar.

Remissyttrande

Ärendet har remitterats till socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden,

utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Svar har erhållits från samtliga och

bifogas ärendet som beslutsunderlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Reglementena publiceras i författningssamlingen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det i styrdokumenten och den praktiska hanteringen vad

gäller offentlig upphandling inte är helt entydigt vad gäller innebörden av ansvar.

Förvaltningens bedömning är att ansvaret för upphandling och kostnadsansvaret bör ligga på

samma nämnd.

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att

kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Alla inköp i kommunen ska följa gällande

lagstiftning och samverka med andra av fullmäktige antagna styrdokument. Förvaltningen

bedömer att kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret för att kommunens mål

uppfylls och att ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen bör samordna

styrningen för all upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna.

Varje nämnd bör dock ansvara för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på

behörig nivå enligt gällande delegationsordning. Kommunstyrelsen bör fungera som en

stödfunktion vars uppdrag är att ansvara för upphandling av kommungemensamma avtal samt

samordning av upphandlingsbehov, vara ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och

inköpsfrågor, arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att stärka kommunens kontroll över

inköpsprocessen.

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör besluta att föreslå kommunfullmäktige

att anta reglementesförändringarna som framgår av Reglementesförändringar avseende

upphandling.



Reglementesförändring avseende upphandling 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

 

24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

 

24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

verksamhetsområde. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

 

25 § 

Övriga nämnder ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

Avrop på avtal görs dock av den myndighet som 

behöver varan eller tjänsten. 

 

 

25 § 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över och 

samordna kommunens strategiska arbete med 

upphandlingsfrågor. 

 

Kommunstyrelsen ska bistå och stödja 

kommunens nämnder och deras verksamheter 

vid verksamhetsspecifika upphandlingar. 

 

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

Avrop på avtal görs av den myndighet som 

behöver varan eller tjänsten. 

 

26 § 

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. 

26 § 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reglemente för överförmyndarnämnden 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
18 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Överförmyndarnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Överförmyndarnämnden har rätt att göra avrop 

på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

 

18 §  

Överförmyndarnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Överförmyndarnämnden har rätt att göra avrop 

på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

Reglemente för valnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
19 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Valnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd 

avseende upphandling enligt lagen (2016:1145) 

offentlig upphandling, till kommunstyrelsen 

anmäla behov av upphandling och därefter 

biträda kommunstyrelsens upphandling med 

kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

 

Valnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

19 §  

Valnämnden ansvarar för upphandlingar enligt 

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

eller annan författning inom sitt eget 

verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd. 

 

Valnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

50 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

50 §  

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

 

Reglemente för jävsnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
17 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Jävsnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd 

avseende upphandling enligt lagen (2016:1145) 

offentlig upphandling, till kommunstyrelsen 

anmäla behov av upphandling och därefter 

biträda kommunstyrelsens upphandling med 

kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

 

Jävsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

17 §  

Jävsnämnden ansvarar för upphandlingar enligt 

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

eller annan författning inom sitt eget 

verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Jävsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reglemente för utbildningsnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
22 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Utbildningsnämnden ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Utbildningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

22 §  

Utbildningsnämnden ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Utbildningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

  

 

 

 

Reglemente för socialnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
33 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Socialnämnden ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Socialnämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

33 §  

Socialnämnden ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Socialnämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

 

 



kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

Reglemente för  

kultur- och fritidsnämnden 
 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

35 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

35 §  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

Reglemente för servicenämnden 
 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Servicenämnden ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Servicenämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

29 §  

Servicenämnden ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Servicenämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 



 

Reglemente för krisledningsnämnden 
 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Krisledningsnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Krisledningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

29 §  

Krisledningsnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Krisledningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

  

 



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 73 Dnr UBN.2022.320

Remiss: Reglementesförändring gällande ansvar för
upphandling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta remissvaret från sektor utbildning som sitt
eget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens har till utbildningsnämnden översänt remiss rörande förslag till
reglementesförändring gällande ansvar för upphandling. Förslaget från förvaltningen
är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom det egna
verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom
sektor kommunstyrelsen. Sektor utbildning tillstyrker förslaget att varje nämnd bör
ansvara för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå
enligt gällande delegationsordning. Kommunstyrelsen bör fungera som stödfunktion
med uppdrag bevakning av avtal och deras löptider samt ansvara för att
upphandlingsprocesserna genomförs på ett lagligt och korrekt sätt inklusive
tecknande av avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-31

Remissvar på remiss gällande reglementesförändring gällande ansvar för
upphandling

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande Remiss avseende reglementesförändring
gällande ansvar för upphandling, 2022-05-19

Protokollsutdrag kommunstyrelsen §97 Remiss avseende reglementesförändring
gällande ansvar för upphandling, 2022-06-18

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Erik Bergman, Kanslichef
Josefin Thorn Tuvestad, Kommunjurist
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 80 Dnr KFN.2022.72

Remiss från kommunstyrelsen avseende

reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sektor kultur- och fritids
remissyttrande avseende reglementsförändring gällande ansvar för upphandling
och översända remisssyttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders

reglementen som uppmärksammade att bestämmelserna kring ansvar för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva

förtydligas.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att

kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling eller annan författning. Förslaget från kommunstyrelsens

förvaltning är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara

för sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Sektor kultur- och fritid ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag att

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-19

Yttrande, 2022-08-18

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 93 Dnr S.N.2022.193

Remiss avseende reglementesförändring gällande

ansvar för upphandling

Beslut

Socialnämnden beslutar

att föreslå att kommunstyrelsen antar det förslag som bäst motsvarar nuvarande

hantering.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till socialnämnden översänt remiss avseende förslag till

reglementesförändring gällande ansvar för upphandling.

Förslaget från kommunstyrelsen är otydligt och skulle behöva specificeras

ytterligare i några avseende för att nämnden ska kunna ta ställning till de olika

alternativen. I tjänsteutlåtandet från kommunstyrelsen anges att

upphandlingsenheten enbart ska ”fungera som en stödfunktion för övriga

nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar”. Socialnämnden önskar att

den praktiska innebörden av detta specificeras.

Det råder även oklarhet i skrivningen från kommunstyrelsen huruvida

föreslagen förändring innebär att sektorerna måste ha egen kompetens gällande

upphandling. Från socialnämndens sida är detta inte önskvärt. Den samlade

kompetensen kring upphandling bör finnas på sektor kommunstyrelsen.

Sektorn förespråkar att hanteringen av upphandlingar sköts som idag, det vill

säga att upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för samtliga

upphandlingar men i samverkan med berörd verksamhet där representanter

involveras för att bistå med verksamhetskunskap. Upphandlingsenheten bör

också bevaka avtalen och dess löptider för att i tid kunna säga upp eller påbörja

en ny upphandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-30

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 198 Dnr SBN.2022.195

Remiss - reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att svara på remissen enligt sektorns
utlåtande.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjade sektor kommunstyrelsen en översyn av kommunens

samtliga nämnders reglementen. I samband med denna översyn

uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för upphandling enligt

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, nedan LOU, kan behöva förtydligas

så att gällande styrdokument stämmer bättre överens med den praktiska

tillämpningen.

Av kommunens styrdokument gällande ansvar för upphandling framgår det att

kommunstyrelsen ansvarar för upphandling enligt LOU eller annan författning.

Kommunstyrelsens förslag är att respektive nämnd, med stöd från

upphandlingsenheten som är placerad inom sektor kommunstyrelsen, ska ansvara

för upphandling inom det egna verksamhetsområdet. Vidare ska

kommunstyrelsen även fortsättningsvis ansvara för sektorsövergripande

upphandlingar och kommunens ramavtal.

Sektor samhällsbyggnad är positiv till det förslag som har presenterats av

kommunstyrelsen enligt ovan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-02

Sektor kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SERN § 62 Dnr SERN.2022.65

Remiss från kommunstyrelsen avseende

reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna sektor service remissyttrande avseende
reglementsförändring gällande ansvar för upphandling med tillägget att den
inköpshandboken som tagits fram är ett bra stöd för medarbetarna i
kommunen.

Servicenämnden beslutar att översända remisssyttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders

reglementen som uppmärksammade att bestämmelserna kring ansvar för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva

förtydligas.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att

kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling eller annan författning. Förslaget från kommunstyrelsens

förvaltning är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara

för sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Sektor service ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag att

servicenämnden ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-23

Protokoll KS, 2022-06-06

Tjänsteutlåtande KS, 2022-05-19

Yttrande, 2022-08-23



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Ann Lundgren (S) lägger följande ändringsyrkande: Servicenämnden beslutar
att godkänna sektor service remissyttrande avseende reglementsförändring
gällande ansvar för upphandling med tillägget att den inköpshandboken som
tagits fram är ett bra stöd för medarbetarna i kommunen.

Servicenämnden beslutar att översända remisssyttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels Ann Lundgrens (S) yrkande och dels på
sektor service förslag och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med
Ann Lundgrens (S) yrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 170 Dnr KS.2021.176

Förtydligande av rådens roll

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta följande

punkter för att förtydliga och likställa rådens roll i kommunen:

- Samtliga råd ska fungera som självständiga demokratiaktörer. Råden ska

bestämma över sin egna verksamhet och driva sina frågor självständigt

gentemot politiken. Råden kan vara remissinstans i frågor som berör deras

målgrupper. Inga politiker ska vara ledamöter i råden.

- Alla råden ska placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen, med

undantag för föreningsrådet som har kvar sin placering hos kultur- och

fritidsnämnden.

- Kommunens roll ska vara att bistå med lokal och administrativ hjälp i form

av en sekreterare.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till

kommunstyrelsen att revidera samtliga rådens reglementen utifrån ovanstående

punkter.

Sammanfattning

Ale kommun har idag följande råd för samverkan i kommunen:

näringslivsrådet, ungdomsrådet, föreningsrådet, pensionärsrådet och rådet för

funktionshinderfrågor. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde

2021-01-25 "att uppdra åt kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en

översyn görs av reglementen för att likställa och samordna. Kommunstyrelsens

arbetsutskott ska vara referensgrupp i arbetet."

Förvaltningen har nu tagit fram ett skarpt förslag på tre punkter för att

förtydliga och likställa rådens roll. Utifrån punkterna kommer samtliga råds

reglementen att revideras för att likställa och samordna rådens uppdrag. Det

betyder inte alla reglementet kommer vara identiskt skrivna men de kommer

utgår från samma grunduppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-05

SPF Ale:s remissvar

Ungdomsrådet remissvar



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KPR:s remissvar

FUB:s remissvar

Funktionshinderföreningens remissvar

Föreningsrådets remissvar

Yrkande

Dennis Ljunggren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå förvaltningens

förslag till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens förslag och dels på

Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen

beslutar i enlighet med Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Demokratiutvecklare



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2021.176
Datum: 2022-09-05
Nämndsekreterare Gabriella Toftered

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

Kommunstyrelsen

Förtydligande av rådens roll

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande punkter för att förtydliga och likställa rådens roll i

kommunen:

- Samtliga råd ska fungera som självständiga demokratiaktörer. Råden ska bestämma över sin

egna verksamhet och driva sina frågor självständigt gentemot politiken. Råden kan vara

remissinstans i frågor som berör deras målgrupper. Inga politiker ska vara ledamöter i råden.

- Alla råden ska placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen, med undantag för

föreningsrådet som har kvar sin placering hos kultur- och fritidsnämnden.

- Kommunens roll ska vara att bistå med lokal och administrativ hjälp i form av en

sekreterare.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att revidera samtliga rådens

reglementen utifrån ovanstående punkter.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ale kommun har idag följande råd för samverkan i kommunen: näringslivsrådet,

ungdomsrådet, föreningsrådet, pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2021-01-25 "att uppdra åt

kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en översyn görs av reglementen för att

likställa och samordna. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara referensgrupp i arbetet."

Förvaltningen har nu tagit fram ett skarpt förslag på tre punkter för att förtydliga och likställa

rådens roll. Följande punkter föreslås antas:

- Samtliga råd ska fungera som självständiga demokratiaktörer. Råden ska bestämma över sin

egna verksamhet och driva sina frågor självständigt gentemot politiken. Råden kan vara

remissinstans i frågor som berör deras målgrupper. Inga politiker ska vara ledamöter i råden.
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- Alla råden ska placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen, med undantag för

föreningsrådet som har kvar sin placering hos kultur- och fritidsnämnden.

- Kommunens roll ska vara att bistå med lokal och administrativ hjälp i form av en

sekreterare.

Utifrån ovanstående punkter kommer samtliga råds reglementen att revideras, för att likställa

och samordna rådens uppdrag. Det betyder inte alla reglementet kommer vara identiskt

skrivna, men de kommer utgår från samma grunduppdrag.

Erik Bergman Gabriella Toftered

Kanslichef Nämndsekreterare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-05

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kanslichef

För kännedom:

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2021-01-25 "att uppdra åt

kommunstyrelsen att förtydliga rådens roll och att en översyn görs av reglementen för att

likställa och samordna. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara referensgrupp i arbetet."

Ale kommun har idag följande råd: näringslivsrådet, ungdomsrådet, föreningsrådet,

pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Utifrån diskussioner i kommunstyrelsens

arbetsutskott har det framkommit en vilja att stärka råden som demokratiaktör. Förvaltningen

har nu tagit fram ett skarpt förslag på tre punkter för att förtydliga och likställa rådens roller.

Följande punkter föreslås antas:

- Samtliga råd ska fungera som självständiga demokratiaktörer. Råden ska bestämma över sin

egna verksamhet och driva sina frågor självständigt gentemot politiken. Råden kan vara

remissinstans i frågor som berör deras målgrupper. Inga politiker ska vara ledamöter i råden.

- Alla råden ska placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen, med undantag för

föreningsrådet som har kvar sin placering hos kultur- och fritidsnämnden.

- Kommunens roll ska vara att bistå med lokal och administrativ hjälp i form av en

sekreterare.

Syftet med förändringarna är tydliggöra rådens roll, stärka deras självbestämmande och

likställa råden gentemot varandra. Det ska vara tydligt att råden äger sin egen plattform och

politikerna i kommunen är en annan part som bjuds in vid behov och på initiativ av råden.

Råden kan även fortsatt användas som remissinstans för nämnderna. Rådet för

funktionshinderfrågor byter organisatorisk hemvist från socialnämnden till kommunstyrelsen,

vilket kommer innebära att alla råd finns placerade där förutom föreningsrådet som föreslås

ligga kvar under kultur- och fritidsnämnden. Anledningen till detta är att frågor som gäller

föreningslivet ligger hos sektor kultur- och fritid



4(5)

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

Utifrån ovanstående punkter kommer samtliga råds reglementen att revideras, för att likställa

och samordna rådens uppdrag. Det betyder inte alla reglementet kommer vara identiskt

skrivna, men de kommer utgår från samma grunduppdrag.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

Förvaltningen bedömer att den här förändringen i reglementena kommer bidrag med

likväridghet och tydlighet i vad som är rådens uppdrag.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Beslutet kommer innebära att samtliga av rådens reglementen behöver ses över och revideras.

Dessa är följande:

Reglemente för föreningsrådet

Reglemente för näringslivsrådet

Reglemente för pensionärsrådet

Reglemente för ungdomsrådet

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Samtliga råds reglementen kommer att revideras, i enlighet med punkterna som beskrivits i

tjänsteutlåtandet. Reglementena kommer därefter gå upp för beslut i kommunstyrelsen och

kommufullmäktige.
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Förvaltningens bedömning

Det behöver vara tydligt både för rådens målgrupper, förtroendevalda och invånare i
kommunen vad Ale råd för samverkan har för roll i det lokala demokratiarbetet. Det behöver
vara tydligt vilket mandat råden har och att alla råd utgår från samma principer.

Genom det här förslaget blir det tydligt att alla råden är självständiga demokratiaktörer som
själva bestämmer sitt arbete och att politiken är en annan part som man bjuder in efter behov.
Det blir därigenom också tydligt att råden kan användas som en självständig remissinstans för
de olika målgrupperna.



 

2022-10-01 

 

   Ale kommun 

    

 

 

Ert diarienr  K.S.2021.176 

 

 

Yttrande över tjänsteutlåtande av den 2022-09-05 angående kommunens 

samrådsgrupper. 
 

Vi vill lämna följande yttrande beträffande förslagen som berör vår verksamhet och vårt 

deltagande i KPR. 

 

Samrådsgrupperna ska organiseras under kommunstyrelsen: 

Vi finner detta förslag för KPR:s del vara olämpligt. De flesta frågor vi inom vår förening, och 

i KPR, jobbar med handlar om boende, vård, omsorg och meningsfull sysselsättning för 

äldre. Dessa är frågor som nästan uteslutande hamnar inom Socialtjänstens område och det 

finns stor risk att vi inte når fram med våra frågor om KPR placeras under KS tillsammans 

med alla övriga kommunala råd. Vi anser att KPR även i fortsättningen ska höra hemma 

under Socialnämnden. 

 

Politiker och tjänstemän ska inte längre ingå i KPR. 

Om förslaget antas befarar vi att möjligheterna till kommunikation och ömsesidig 

information mellan kommunen och råden/föreningarna försvåras, samt att information om 

vad kommunen planerar når oss senare, kanske allt för sent för att vi ska kunna bistå med 

synpunkter inför beslut. 

Färre mötesdeltagare och därmed effektivare möten kan vara en fördel. 

 

Sammanfattning:  

När vi läser tjänsteutlåtandet får vi en känsla av att kommunen vill dra sig ur, eller i vart fall 

kraftigt begränsa, sitt engagemang i KPR. Vi vill gärna se ett informationsutbyte som 

fungerar och som är till gagn för kommunens pensionärer.  

 

Alf Persson 

ordförande SPF Seniorerna Ale 
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Ungdomsrådet

Diarienummer: KS.2021.176
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Förtydligande av rådens roll

Ungdomsrådets svar

- Samtliga råd ska fungera som självständiga demokratiaktörer. Råden ska bestämma

över sin egen verksamhet och driva sina frågor självständigt gentemot politiken.

Råden kan vara remissinstans i frågor som berör deras målgrupper. Inga politiker ska

vara ledamöter i råden.

Svar: Ungdomsrådets reglemente innehåller nu en rad olika punkter som beskriver rådets

syfte gentemot politik och förvaltning. I detta finns det en del olika ”ska” som till exempel:

- Ungdomsrådet ska vara remissorgan i frågor som direkt berör ungdomar i Ale.

- Ungdomsrådet ska vara en mötesplats för samråd före beslut som berör ungdomarna.

Ungdomsrådet är väl medvetna om att detta i dagsläget inte levs upp till trots att reglementet

är taget i fullmäktige. Vi förstår även att dessa punkter i dess ordagranna tolkning är omöjliga

att leva upp till eftersom det tas många beslut dagligen som berör ungdomar, och att vi ändå

inte hade haft tid att bemöta allt.

Ändrar ni dessa punkter till att vi kan vara remissinstans i frågor som berör vår målgrupp är vi

rädda att vi lämnas helt ute. Snarare borde politik och förvaltning vända sig till oss mer.

Denna remiss är en av ytterst få gånger som vuxna vänt sig till oss under 2022.

Vi har enligt barnkonventionen rätt att bli hörda i frågor som berör oss. Därför önskar vi att ni

formulerar om punkterna i vårt reglemente på så sätt att politik och förvaltning ska vända sig

till ungdomsrådet gällande frågor som har större effekt på unga. Om det är svårt för er att

avgöra om det är en tillräckligt stor fråga, är det lätt att kolla av med vår talesgrupp och få

svar samma dag.

- Alla råden ska placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen, med undantag för

föreningsrådet som har kvar sin placering hos kultur- och fritidsnämnden.

Svar: Enligt vårt reglemente är vi redan organisatoriskt placerade under kommunstyrelsen.
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- Kommunens roll ska vara att bistå med lokal och administrativ hjälp i form av en

sekreterare.

Svar: Vi har fått sagt till oss att denna punkt inte berör ungdomsrådet på grund av att det

gäller ungdomar och att vi ska få mer stöd i enlighet med befintliga styrdokument och att KS

och KFN samarbetar om stödets utformning.

I punkt två står det att föreningsrådet är ett undantag och ska ha kvar sin placering under KS.

Men det står inte svart på vitt i förslaget att punkt tre inte gäller ungdomsrådet. Vi önskar att

ni lägger till detta. Vi känner oro över att det i dagsläget finns få tydliga beslut och

beskrivningar av det stöd vi ska få.

Ungdomsrådet anser att olika råd behöver olika förutsättningar för att bli likställda. Ett

ungdomsråd har inte samma kapacitet att sköta allt på egen hand som möjligtvis ett

pensionärsråd, ett näringslivsråd eller ett föreningsråd har, och är i behov av långt mycket mer

än en lokal och en sekreterare.

Utan aktivt arbete och budget för att inspirera, stötta och utbilda ungdomar till att engagera

sig i kommunen, och vuxna till att bjuda in unga till bordet, förutser vi att ungdomsrådet näst

intill försvinner helt inom kort. Detta skulle drabba alla ungdomar i Ale.
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KPR,  Ale kommun 

   
 

* Förstärka inflytande i äldrefrågor 

* Initiera pensionärsfrågor 

* Remissorgan i pensionärsfrågor 

* Forum för samråd 

* Aktivt arbeta för förändringar 

* Värna om äldres livskvalitet 

 

 

 

 

  

 

   

2022-10-03 

 

KPRs remissyttrande avs  

 

Förslag på förtydligande av rådens roll 

 
Avser rådet KPR i Ale kommun ; Funktion och verksamhet.  

 

Rådet har för närvarande benämningen KPRSamråd, men i samband 

med införandet av det nya rådet som föreslagits avs rådets kommande 

funktion byter KPRSamråd namn till KPR (Kommunala 

PensionärsRådet), även i detta remissyttrande. 

 

Pensionärsorganisationer, öppna för alla och anslutna till 

riksorganisationen, ska utse en ledamot och en ersättare vardera till 

KPR. 

 

KPR är sammansatt av personer med mångårig erfarenhet och bred 

kompetens från tidigare arbetsliv med olika inriktningar. 

 

KPR består av tolv ledamöter, sex ordinarie och sex ersättare, utsedda 

av de pensionärsorganisationer som är verksamma i Ale kommun, 

nämligen PRO Ale norra, PRO Ale Nödinge, PRO Surte-Bohus, SPF 

Seniorerna Skepplanda-Hålanda, SPF Seniorerna Ale och RPG. 

 

Ledamöterna i KPR får inte ha något politiskt uppdrag. 

 

KPR sammanträder för närvarande sex gånger per år.  

Den nya föreslagna inriktningen på KPRs verksamhet kommer 

sannolikt att kräva minst 6 möten per år. 

Extra sammanträde kan utlysas vid behov. 
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* Förstärka inflytande i äldrefrågor 

* Initiera pensionärsfrågor 

* Remissorgan i pensionärsfrågor 

* Forum för samråd 

* Aktivt arbeta för förändringar 

* Värna om äldres livskvalitet 

 

 

 

 

  

 

   

De olika pensionärsföreningarnas viktiga uppgift är att välja personer 

med rätt kompetens till att bli ledamöter i KPR.  

 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska när rådet så 

önskar, medverka vid KPRs sammanträden för att informera och 

samråda i frågor/ärenden av större vikt. 

 

 

KPR fungerar som självständig demokratiaktör. 

 

•  KPR ska förstärka sitt inflytande i alla frågor i Ale kommun som 

gäller målgruppen äldre. 

•  KPR ska inte utsättas för påtryckningar av någon utomstående 

eller annan organisation för att påverka eller ändra KPRs 

uppfattning. 

• KPR ska var lyhörd för synpunkter från Ale kommuns pensionärer 

och äldre invånare. 

 

 

KPR råder över sin egen verksamhet och driver frågor 

självständigt gentemot Ale kommuns organisation.  

 

•  KPR ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre i Ale 

kommun. 

•  KPR ska påverka Ale kommuns organisation genom att 

presentera välmotiverade förslag i äldrefrågor. 

•  KPR ska vara uppdaterad om det som händer i samhället och 

noga följa den tekniska och organisatoriska utvecklingen i landet 

och omvärlden. 

• KPR ska arrangera möten med Ale kommuns politiker för att 

diskutera angelägna frågor. 

 

KPR placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen 

 



KPR /Hans Åström/2022-10--02 Sida 3 av 7 

KPR,  Ale kommun 

   
 

* Förstärka inflytande i äldrefrågor 

* Initiera pensionärsfrågor 

* Remissorgan i pensionärsfrågor 

* Forum för samråd 

* Aktivt arbeta för förändringar 

* Värna om äldres livskvalitet 

 

 

 

 

  

 

   

KPR instämmer i detta. 

 

Ale kommun ska informera KPR. 

För att ge KPR underlag för sin verksamhet ska Ale kommun 

regelbundet informera KPR om det aktuella läget i kommunen som 

helhet och från de olika nämnderna. Det gäller bland annat följande:  

• Planering på både kort och lång sikt 

• Bostäder för äldre 

• Äldreomsorg 

• Personalförändringar 

• Personalomsättning per kvartal, äldreomsorg 

• Frånvarostatistik per kvartal, äldreomsorg 

• Samhällsförändringar 

• Krisberedskap 

• Ekonomiska läget 

 

 

KPR som remissinstans 

 

KPR ska vara remissinstans för Ale kommuns olika nämnder i frågor 

som berör målgruppen äldre i Ale kommun. 

 

De av Ale kommuns nämnder som skickar ut en remiss till KPR ska 

skicka ut denna samtidigt som nämndens tjänstemän får samma 

uppdrag. 

 

När det gäller remisstiden för att få in remissyttrandet måste Ale 

kommuns nämnder ta vederbörlig hänsyn till ev ledighet och 

helgdagar. 

 

Remissförfarandet är ett viktigt verktyg för att presentera 

välmotiverade förslag till Ale kommuns nämnder och därmed bidraga 

till att kunna påverka en positiv utveckling av verksamheten. 
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* Initiera pensionärsfrågor 

* Remissorgan i pensionärsfrågor 

* Forum för samråd 

* Aktivt arbeta för förändringar 

* Värna om äldres livskvalitet 

 

 

 

 

  

 

   

Ale kommuns nämnder ska samråda med KPR i ett så tidigt skede att 

KPRs synpunkter och förslag har möjlighet att påverka ärendets 

handläggning.  

 

Det är viktigt att KPRs remissyttrande behandlas och värderas innan 

nämnden tar beslut i ärendet. 

 

KPR ska presentera aktuella och angelägna förslag till Ale kommuns 

politiker för att få gehör för de framlagda förslagen och därigenom 

kunna påverka verksamheten i gynnsam riktning för de äldre. 

 

Ale kommun ska garantera att KPRs förslag beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering innan beslut tas. 

 
 

KPR ska ha fortsatt kontakt med Ale Kommuns politiker 

 

Det är absolut nödvändigt att KPR måste kunna ta kontakt med Ale 

Kommuns politiker i kommunangelägna och äldrepolitiska frågor.  

Detta är viktiga kontakter som måste fungera för att kunna uppnå 

gemensamma och tillfredsställande lösningar. 

 

Den mångåriga erfarenhet som KPR har haft i kontakt med Ale 

kommuns politiker kräver att detta ska fortsätta.   

 

Detta är mycket värdefullt att KPR ska kunna ha kontakt med Ale 

kommuns politiker för att fortsätta ha ett bra samarbete med Ale 

kommun för sakpolitiska dialoger. 

 

I vissa undantagsfall kan KPR kontakta Ale kommuns tjänstemän. 
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Ale kommun bistår KPR med lokal och administrativ hjälp 

(sekreterare). 

Det är positivt att KPR kan disponera Ale kommuns lokaler och 

befintliga utrustning. 

 

KPR utgår ifrån att kopieringsservice ingår i den administrativa 

servicen. 

 

De pensionärsorganisationer som ingår i KPR har ett mycket stort 

engagemang för pensionärer i Ale kommun under året.  

 

Tillgång till lämpliga lokaler och utrustning för de aktuella 

verksamheterna har mycket positiv betydelse för de omfattande och 

gemensamhetsskapande upplevelserna och erfarenheten som 

aktiviteterna bidrar till. 

 

Som exempel kan nämnas att i genomsnitt bokar 

pensionärsorganisationerna som ingår i KPR cirka 8 lokaler per dag 

under året för sina omfattande och varierande aktiviteter 

. 

KPR värdesätter att få tillgång till administrativ hjälp av en sekreterare 

från Ale kommun.  

 

Vi förutsätter att sekreteraren från Ale kommun även blir sekreterare 

vid de möten som KPR arrangerar där Ale kommuns politiker är 

inbjudna. 

 

 

Utbildning för KPRs ledamöter 

 

KPR ser fram emot att få möjlighet att årligen deltaga i kompletterande 

utbildningar, studiebesök m.m. som är kopplat till KPRs verksamhet.  

En utbildningsplan ska upprättas årligen. 
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Ale kommun svarar för rimlig kostnadsersättning.  

 

 

KPRs möjligheter att påverka Ale kommuns utveckling 

KPR anser att ett nytt reglemente för KPR ska formuleras så att KPR 

blir delaktig och medbestämmande i Ale kommuns organisation och 

verksamhet och som därmed leder till ett ökat stärkt 

självbestämmande KPR.   

 

Detta kommer dessutom att medföra en ökad möjlighet för KPR att 

påverka framtidens Ale kommun i positiv riktning. 

 

Detta bör komma till uttryck i det nya reglementet som ska utformas i 

samråd med KPR. 

 

 

Ale kommuns politiker inbjuds vid behov till möte med KPR.  

 

Vid behandlingen av vissa frågor som behandlar bl a äldres livskvalitet 

och andra angelägna ärenden är det lämpligt att KPR bjuder in Ale 

kommuns beslutsföra politiker till ett möte.  

 

Ale kommuns sekreterare ska deltaga för att skriva ett mötesprotokoll. 

Protokollet ska justeras enl gällande rutin. 

 

Ekonomisk mötesersättning ska utgå till KPRs närvarande ledamöter 

enl samma regler som tidigare. 

 

 

KPRs interna arbetsformer 

 

Beredning inför kommande möten sköts internt i KPR. 

 

KPR sammanträder (minst 6 gånger/år).  
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Extra sammanträde kan utlysas. 

 

Inom KPR väljs ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 

 

Övrig gruppindelning och uppdrag kan förekomma.  

 

KPRs ställningstagande ska, efter varje sammanträde, redovisas 

genom beslutsprotokoll, som delges ledamöterna samt berörda 

nämnder i Ale kommun. 

Protokollet ska justeras inom 14 dagar. 

 

Om ett ärende bedöms vara mycket angeläget och specifikt, som 

kräver specialistkunskaper har KPR möjlighet att bjuda in någon 

sakkunnig person till mötet.  

 

Vid sådana tillfällen deltager sekreterare från Ale kommun. 

Ale kommun står för kostnaden. 

 

 

2022-10-03 

 

 

För KPR  

 

  
 

 SPF PRO RPG 

 
 

 

 Hans Åström Hans Hellman Anitha Kristiansson 

 



 

 

 

Remiss KS.2021.176 

 

Till Gabriella Tofterud. 

 

Synpunkter och frågor angående Rådens roll i fortsättningen. 

Råden får tillgång till lokal och sekreterare. Hur är det tänkt att den administrativa hjälpen i form av 

sekreterare skall fungera. Kommer den personen deltaga på rådets möten? 

Skriva protokoll på rådets möten? 

Planera före rådets möten? 

Boka lokal? 

Skicka kallelse? 

Skriva dagordning? 

Ta kontakt med kommunstyrelsens arbetsutskott vid behov? 

Bokning av politiker och tjänstemän när rådet har frågor? 

Vilka kommunikationsvägar finns mellan rådets ordförande och politiker? 

Kommer det utgå arvode och serveras fika vid rådets möte? 

Dessa frågor behöver vi ha svar på om rådet skall fungera i framtiden. Annars är risken stor att ingen 

vill fortsätta då det går åt mycket tid och energi för att genomföra detta arbete.   

 

För FUB föreningen i Ale 

 

 

Eva Borgede 

ordförande 



2022.10.05

Rådens omarbetning. Funktionshinderföreningarnas åsikter.

Remissyttrande från föreningarna. Rådens roll. Synpunkter och frågor angående Rådens roll i

fortsättningen.

-Till att börja med så har vi en undran. Byte av hemvist? Vi i FHR är redan placerade under KS. Så

uppgiften längst ned på s 3 i tjänsteutlåtandet är felaktigt.

En liten förklaring först.

Vi har andra förutsättningar än de andra råden och har andra förutsättningar.

Våra frågor rör hela kommunens verksamheter, från vaggan till graven, och även områden utanför

kommunens direkta verksamhet typ affärer och andra privata verksamheter.

Funktionshindren är mycket olika och utöver det att vi som sitter i rådet är mycket olika så skall vi

även representera alla de föreningar och olika funktionshinder som INTE finns representerade i vår

grupp. I Ale kommun saknar vi också flera föreningar som vi också behöver föra talan för:

Astmaallergi, hörsel, Psykiska funktionshinder, Hjärt&Lung, Diabetes, Dövblinda med flera.

Vi representerar även alla de som inte är med i någon förening.

Vi förstår inte riktigt hur Arbetsutskottet skall vara referensgrupp? Skall de komma till alla våra möten

automatiskt?

Hur skall vi kunna veta vilka tjänstemän eller politiker som vi skall kalla in i våra frågor? Eller skall vi

säga att det här vill ha svar på under nästa möte med de tjänstemän och politiker som är inblandade

till Arbetsutskottet och så fixar de det?

Arvode och fika står kommunen för det?

Tillägg från en av föreningarna

Råden får tillgång till lokal och sekreterare. Hur är det tänkt att den administrativa hjälpen i form av

sekreterare skall fungera. Kommer den personen deltaga på rådets möten?

Skriva protokoll på rådets möten?

Planera före rådets möten?

Boka lokal?

Skicka kallelse?

Skriva dagordning?

Ta kontakt med kommunstyrelsens arbetsutskott vid behov?



Bokning av politiker och tjänstemän när rådet har frågor?

Vilka kommunikationsvägar finns mellan rådets ordförande och politiker?

Kommer det utgå arvode och serveras fika vid rådets möte?

Dessa frågor behöver vi ha svar på om rådet skall fungera i framtiden. Annars är risken stor att ingen

vill fortsätta då det går åt mycket tid och energi för att genomföra detta arbete

För FUB föreningen i Ale

Detta behövs för bokningsbara lokaler:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder preciserar vilka hinder som ska

avhjälpas och åtgärdas till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. 

De handlar bland annat om nivåskillnader, kontraster och markeringar, orientering, ljudmiljö och fast

inredning.

För att en toalett ska bli tillgänglig kan det vara bra att bland annat tänka på hur den inreds, hur

belysning och skyltar fungerar för olika personer och att utrymningslarm finns som fungerar för alla.

För att alla personer ska kunna besöka verksamheter är det viktigt att utrymmen där besökare vistas

är tillgängliga.

Det innebär att det går att ta sig från

 entrén till receptionen

 till kapprum

 till toaletter

 till andra utrymmen som exempelvis mötesrum.

Det är också viktigt att kunna orientera sig i lokalerna. 

För att underlätta orientering är det bra med tydlig och begriplig skyltning samt

kontrastmarkeringar och ledstråk. 

Det kan också handla om att se till att doftande produkter som kan orsaka besvär inte används i

lokalen.

Boverket har tagit fram utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet för personer med

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Utrymning och blockerade utrymningsvägar är viktigt att kontrollera i en möteslokal. 

Var finns utrymningsplanen och var finns återsamlingsplatsen? Är utrymningsvägen - om entrén ej

går att utrymma genom - tillgänglig för en rullstolsburen? Är det en plan yta utanför

utrymningsdörren och kan räddningstjänsten eller någon annan hjäpa personen till en säker plats? 



Och är tröskeln så låg att det går att komma ut genom dörren för en rullstolsburen? Hur ser ytan ut

utanför utrymningsdörren? Är det en massa ogräs, skräp eller en snöhög och en ej skottad väg från

den platsen? 

På toaletten är det viktigt att utrymningslarm finns som fungerar för alla. (Larm på två olika höjder

och en knapp i ett snöre som är nåbar från toalettstolen och som har ett ljudlarm som fungerar.

Knappen ska sitta fast med snöret på stödbenet).

Exempel på lokaler som kan anses vara publika är:

  receptioner på sjukhus, vårdcentraler och myndigheter

  idrottsanläggningar,

  bibliotek,

  teatrar,

  biografer,

  samlingslokaler,

 buss-, taxi- och järnvägsstationer,

  terminaler,

  apotek,

  kiosker,

 restauranger

  affärslokaler.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är

 mindre nivåskillnader eller trappsteg

 höga trösklar

 avsaknad av ledstänger

 tunga dörrar

 dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade

 dålig belysning

 dålig ljudmiljö

 bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering

 bristande utformning av orienterande skyltning

 brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner

 bristfällig skyltning

 brister i utformning och placering av fast inredning.



Information om kontaktvägar till oss i föreningarna.

Ja vi förstår att det blir mycket tid hos oss när både ordinarie och ersättare kommer från vissa

nämnder, från en del så kommer ingen, och att det är svårt att svara på frågor som kommer på mötet

och det förstår vi.

För att det här skall fungera så behöver vi få relevant information INNAN frågor kommer upp till

beslut, helst redan i beredningsfasen hos tjänstemän och att vi alla får det i pappersform, eller DAISY,

då alla inte har möjlighet att använda telefon/dator.

 

Funktionshinderföreningarna i Funktionshinderrådet genom Pia-Lotta Lagerlöf, DHR Ale



Jag har fått i uppgift att vidarebefordra föreningsrådets synpunkter på tjänsteutlåtandet gällande 
rådens roll. 
 

 Ändra formuleringen från "kan vara" till "ska vara remissinstans" under de första punkterna.
 Om syftet är att likställa alla råden, varför ska inte Föreningsrådet också ligga under 

kommunstyrelsen?
 Är råden i sig kommunens enda syfte? 

Eller borde det finns en målsättning inbakad.
Ex.
—55% av invånarna aktiva i föreningslivet
—100% av lokalerna för föreningslivet inom 10 års renoveringscykel
— Varje år flytta outnyttjade pengar från posterna för återställande av skadegörelse till 
föreningsmiljonen

 
Om ni har frågor kring ovanstående, kan ni maila till foreningsradet.i.ala@gmail.com 
 
 
Med vänlig hälsning

 
Emma Kronberg
Fritids- & verksamhetsutvecklare

Spana in Föreningar i Ale för mer info om föreningslivet i Ale!

_______________________

      
 

Sektor Kultur och fritid
SE-449 80 Alafors

 
Telefon: 0303-70 31 15
E-post: emma.kronberg@ale.se

 
Besöksadress:
Carlmarks väg 4, Älvängen
www.ale.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 177 Dnr KS.2022.9

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2022 -

andra halvåret

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att noterar

informationen.

Sammanfattning

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska motioner och

medborgarförslag beredas på ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom

ett år. Om så inte sker ska redovisning lämnas till kommunfullmäktige. Av

kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger

om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.

I årets andra redovisning finns två inneliggande motioner. Motionerna har varit

inneliggande utan beslut av kommunfullmäktige mindre än sex månader från

det att de inkom. Motionerna beräknas vara uppe i kommunfullmäktige för

beslut före utgången av år 2022 och början av år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-11

Sammanställning ej slutbehandlade motioner per 2022-10-06

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunsekreterare

För kännedom

Berörda handläggare
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.9
Datum: 2022-10-11
Kommunsekreterare Afram Shiba

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

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2022 -

andra halvåret

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att noterar informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska motioner och medborgarförslag beredas på

ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så inte sker ska redovisning lämnas

till kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att

kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.

I denna för året andra redovisning finns två inneliggande motioner. Motionerna är har i

nuläget varit inneliggande utan beslut av kommunfullmäktige mindre än sex månader från det

att de inkom. Motionerna beräknas vara uppe i kommunfullmäktige för beslut före utgången

av år 2022 och början av år 2023.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-11

Sammanställning ej slutbehandlade motioner per 2022-10-06

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunsekreterare

För kännedom

Berörda handläggare

Ärendet

I 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) följer att att motioner och medborgarförslag ska

beredas på ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så inte sker ska

redovisning lämnas till kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår

att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.

Vid detta tjänsteutlåtandets upprättande 222-10-06 finns två inneliggande motioner som

rapporteras till kommunfullmäktige för kännedom:

· Motion från Robert Jansson (SD), Pernilla Johansson (SD), Kennet Sandow (SD) och

Rainer Andreasson (SD): Undersök möjligheten att upplåta en yta för Ales

motorburna ungdomar, inkom 2022-06-16

· Motion från Christer Pålsson (V) om införandet av avgiftsfria arbetsskor i

hemtjänsten, inkom 2022-07-13

Motionerna har i nuläget varit inneliggande utan beslut av kommunfullmäktige mindre tid än

sex månader från det att de inkom. Gällande SD:s motion om att undersöka möjligheten att

upplåta en yta för Ales motorburna ungdomar finns det ett snarlikt intiativärende i kultur- och

fritidsnämnden från Kajsa Nilsson (M) om att utreda en plats för motorburen ungdom. Sektor

kommunstyrelsen kommer samordna utredningsarbetet med sektor kultur och fritid.

Bedömningen är att motionerna kan beredas och läggas fram till kommunfullmäktige före

utgången av år 2022 och början av år 2023.

Ekonomisk bedömning

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

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

I 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) följer att att motioner och medborgarförslag ska

beredas på ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år.

Av 40 § sjätte stycket kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två

gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet skickas för kännedom till berörda handläggare.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att motionerna kan beredas och läggas fram till kommunfullmäktige

före utgången av år 2022 och början av år 2023.
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Sammanställning av ej slutbehandlade motioner från 2021-04-22 till 2022-10-10

Färgkoder

■ Inom 6 månader från dag för fullmäktiges nästa sammanträde

■ Längre tid än 6 månader men inom 1 år från dag för fullmäktiges nästa sammanträde

■ Längre tid än 1 år från dag för fullmäktiges nästa sammanträde

# Motion Inkom/väcktes Ärendenr Tidsåtgång Status

Motion från Robert Jansson (SD), Pernilla
Johansson (SD), Kennet Sandow (SD) och
Rainer Andreasson (SD): Undersök
möjligheten att upplåta en yta för Ales
motorburna ungdomar

2022-06-16 KS.2022.354
Inom 6 månader från dag
för fullmäktiges nästa
sammanträde

Beslut av samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 207, 2022-09-07. Översänt till
kommunstyrelsen för beredning.
Samordning med sektor kultur och
fritids beredning av ett liknande
intitiativärende från Kajsa Nilsson (M) i
kultur- och fritidsnämnden om att utreda
en plats för motorburen ungdom.

Motion från Christer Pålsson (V) om
införandet av avgiftsfria arbetsskor i
hemtjänsten

2022-07-13 KS.2022.407
Inom 6 månader från dag
för fullmäktiges nästa
sammanträde

Beslut av socialnämnden SN § 108,
2022-10-06. Översänt till
kommunstyrelsen för beredning
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