
KALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Tid Kl. 08:30-10:30

Plats Ljud- och bildöverföring (Teams)

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

Ersättare Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Johan Nordin (S)
Maj Holmström (M)
Oliver Andersson (M)
Åke Niklasson (C)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD)
Birgitta Andersson (V)
Claes Mellander (SD)
Jörgen Sundén (SD)

Övriga Maria Reinholdsson, kommunchef
Afram Shiba, kommunsekreterare
Ken Gunnesson, ekonomichef
Martin Palm, controller

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

Mikael Berglund
Ordförande



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

Informationspunkter

1 KS.2022.3 - Fastställande av
föredragningslista

2 KS-EKO.2021.395 - Information om
Alebackens begäran om förhöjt lån för
snösystem

Ken Gunnesson

Martin Palm

08:35-08:50

3 KS.2022.26 - Kommunchefen informerar

Beslutsärenden

Maria Reinholdsson 08:50-09:00

4 KS.2021.308 - Motion från Johan Nordin (S):
Utreda möjligheterna att förenkla anmälan
av enkelt avhjälpta hinder

5 KS-EKO.2021.395 - Begäran från Alebacken
om förhöjt lån för snösystem

6 KS.2021.634 - Nya VA-verksamhetsområden

7 KS.2021.627 - Ändring av föreskrifter om
avfallshantering

8 KS-SOU.2021.615 - Process för
verksamhetsplan och budget utifrån ny
styrmodell 2022

9 KS.2021.588 - Barnkulturprogram för Ale
kommun 2021-2025



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Ärenden Föredragande Tid

10 KS.2021.384 - Remissvar för Västra
Götalandsegionen seniorkortsutredning

11 KS-SOU.2021.628 - Fossilfritt Sverige -
återrapport

12 KS.2021.639 - Entledigande av
dataskyddsombud

13 KS.2022.4 - Anmälan av delegeringsbeslut

14 KS.2022.6 - Redovisning av underrättelser
och beslut
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.308
Datum: 2021-12-16
Kanslichef Erik Bergman

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

Kommunstyrelsen

Motion om att utreda möjligheterna att förenkla anmälan av

enkelt avhjälpta hinder - Johan Nordin (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Socialdemokraterna genom Johan Nordin (S) har inkommit med rubricerad motion 2021-06-
04. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt
avhjälpta hinder. Samhällsbyggnadsnämnden har konstaterat att det redan idag är enkelt att
anmäla, att informationen på hemsidan behöver förtydligas, men att det i framtiden kan
komma att kompletteras med t.ex en app och föreslår därför att motionen avslås.

Inom sektor service pågår sedan en tid arbete kring enkelt avhjälpa hinder rörande
kommunala fastigheter. Detta ska under 2022 utmynna i åtgärder, uppdatering av
tillgänglighetsdatabasen och i sin förlängning möjlighet att enkelt inkomma med synpunkter
kring kommunala fastigheter.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef



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, 2021-12-16

Motion från Johan Nordin (S) om att utreda möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt

avhjälpta hinder

Samhällsbyggnads beslut SBN § 163, 2021-10-07

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kanslichef
Motionären

Ärendet

Socialdemokraterna genom Johan Nordin (S) har inkommit med rubricerad motion 2021-06-
04. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt
avhjälpta hinder.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att den avslås.
Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom nämndens beslut om att
föreslå fullmäktige avslå motionen.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad. Sektor service har en pågående

kartläggning kring behov av åtgärder i kommunala fastigheter som kommer innebära

kostnader för åtgärder.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad. Sektor service ansvarar för att

upparbeta information i tillgänglighetsdatabasen samt att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i

kommunala fastigheter.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
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Remissyttrande

Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig. Sektor kommunstyrelse har i samband med

uppföljning av funktionshinderpolitisk plan noterat det inledda arbetet inom sektor service.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden ska tillsammans se över möjligheten att

rapportera in enkelt avhjälpta hinder.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att det redan idag

finns flera sätt att rapportera till sektor samhällsbyggnad. Dock noterar sektor

kommunstyrelse att behov av samordning finns då Ale kommun även har rollen som

fastighetsägare och där har ett pågående arbete med både åtgärder och långsiktig möjlighet att

lämna synpunkter på tillgänglighetshinder i kommunala fastigheter. Motionens intention är att

utreda möjligheter vilket alltså är i enlighet med det arbete som inletts inom servicenämnden

och i det förvaltningsgemensamma arbete som inleds under 2022 mellan sektor service och

sektor samhällsbyggnad.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 163 Dnr SBN.2021.211

Motion KS.2021.308 - Enkelt avhjälpta hinder

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen

avslås.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har 2021-06-04 inkommit med en motion. Motionen avser att
utreda möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder. Sektor
samhällsbyggnad har utrett frågan och finner att det går att ringa, maila, skriva till
eller på annat sätt kontakta sektor samhällsbyggnad för att göra en anmälan.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det idag är enkelt att göra själva anmälan,
men att det inte framgår tydligt på kommunens hemsida att det är möjligt att göra
en anmälan och vilken information som behövs.

På sikt kan det vara rimligt att utreda möjligheterna för en app likt den som
Göteborgs stad har, men i dagsläget bedöms det inte vara nödvändigt utifrån att
sektor samhällsbyggnad bedömer att det är tillräckligt enkelt i dagsläget om
förtydligande görs på kommunens hemsida. Sektor samhällsbyggnad arbetar
kontinuerligt med förbättringar inom ramen för tilldelade resurser

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Motion från Socialdemokraterna - Enkelt avhjälpta hinder

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna (S)

Även om sektorn föreslår ett avslag så har motionen redan fått effekt då sektor
Samhällsbyggnad precis som vi ser att det tidigare inte varit lätt att anmäla enkelt
avhjälpta hinder.
Även om motionen mycket väl kan anses besvarad så får vi av formaliaskäl ställa
oss bakom ett avslag.På sikt kan det precis som sektor Samhällsbyggnad skriver
lämpligt att implementera en app-baserad lösning likt den som finns i Göteborg.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

12(49)
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.211
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

Motion KS.2021.308 - Enkelt avhjälpta hinder

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har 2021-06-04 inkommit med en motion. Motionen avser att utreda
möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder. Sektor samhällsbyggnad har
utrett frågan och finner att det går att ringa, maila, skriva till eller på annat sätt kontakta
sektor samhällsbyggnad för att göra en anmälan.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det idag är enkelt att göra själva anmälan, men att det
inte framgår tydligt på kommunens hemsida att det är möjligt att göra en anmälan och vilken
information som behövs.

På sikt kan det vara rimligt att utreda möjligheterna för en app likt den som Göteborgs stad
har, men i dagsläget bedöms det inte vara nödvändigt utifrån att sektor samhällsbyggnad
bedömer att det är tillräckligt enkelt i dagsläget om förtydligande görs på kommunens
hemsida. Sektor samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt med förbättringar inom ramen för
tilldelade resurser

Martin Hellström Sonny Hellstrand

Verksamhetschef plan och myndighet Enhetschef bygg

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunfullmäktige



2(3)

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

Ärendet

Socialdemokraterna har 2021-06-04 inkommit med en motion. Motionen avser att utreda
möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder. I motionen går det att läsa att
Ale kommun har ett arbete påbörjats med att inventera och genomföra förbättringar gällande
enkelt avhjälpta hinder.

Ekonomisk bedömning

Om anmälan förenklas bör det leda till fler anmälningar vilket kan påverka sektor
samhällsbyggnad i form av att övrigt tillsynsarbete enligt plan- och bygglagen kan påverkas.
Det kan också innebära att kommunen som fastighetsägare får åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

Invånarperspektiv

Enkelt av hjälpta hinder som åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde ökar

tillgängligheten för invånarna och är av stor betydelse för personer med personer med nedsatt

rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det är enklare att anmäla bör detta innebära att fler

publika lokaler åtgärdas.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Av 8 kap. 2 § plan- och bygglag (2010:900), PBL följer att om inte annat följer av detta
kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 §
uppfyllas på så sätt att de,

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande
och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit
allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

Av 8 kap. 12 § PBL följer att Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig

utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än

byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna
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använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med

stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om

hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

Lag (2011:335).

Remissyttrande

Inga remisser har skickats.

Beslutets genomförande

Beslutet fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Nämndsekreterare kommer att expediera

beslut.

Förvaltningens bedömning

Sektor samhällsbyggnad har utrett frågan om att förenkla anmälan för enkelt avhjälpta hinder.

Idag är det möjligt att anmäla enkelt avhjälpta hinder genom att ringa, maila, skriva till eller

på annat sätt kontakta sektor samhällsbyggnad. En anmälan behöver innehålla vad för enkelt

avhjälpt hinder som avses samt vilken plats som är aktuell. Det går att göra en anmälan

anonymt.

Som en del av utredningen har sektor samhällsbyggnad omvärldsbevakat och då hittat att

Göteborgs stad har en app (Anmäl hinder) som är öppen källkod och möjlig för andra

kommuner att utveckla till sin egen app.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att det idag är enkelt att göra själva anmälan, men att det

inte framgår tydligt på kommunens hemsida att det ä möjligt att göra en anmälan och vilken

information som behövs. Därför har sektor samhällsbyggnad initierat ett arbete för att hösten

2021 förtydliga på hemsidan gällande hur en anmälan om enkelt avhjälpta hinder görs.

På sikt kan det vara rimligt att utreda möjligheterna för en app likt den som Göteborgs stad

har, men i dagsläget bedöms det inte vara nödvändigt utifrån att sektor samhällsbyggnad

bedömer att det är tillräckligt enkelt i dagsläget om förtydligande görs på kommunens

hemsida. Sektor samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt med förbättringar inom ramen för

tilldelade resurser.



Motion

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder blev ett begrepp i samband med den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken som antogs år 2000.

Året efter fick Sverige regler gällande detta i plan- och bygglagen.

I Ale kommun startades ett arbete med att inventera och genomföra förbättringar gällande
ovan nämnda lagstiftning.

Arbetet med enkelt avhjälpta hinder är inget som är klart vid en viss tidpunkt utan är ett
löpande arbete för att upprätthålla en tillgänglig kommun.

Det här stycket nedanför är ett utdrag från Ale kommuns hemsida.

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det finns enkelt avhjälpta hinder som
hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas. Om de inte åtgärdas kan det
bli ett tillsynsärende.

Vid en lekmannamässig översyn kan det konstateras att det finns många brister i kommunen
och därför vill Socialdemokraterna.

Att:
Kommunen utreder möjligheterna att förenkla anmälan av enkelt avhjälpta hinder.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-EKO.2021.395
Datum: 2021-12-16
Controller Martin Palm

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Kommunstyrelsen

Begäran från Alebacken om förhöjt lån för snösystem

Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar beslutet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Alebacken SK har inkommit med en begäran om att få låna 5 000 tkr av Ale kommun under

25 år med en årlig amortering av 200 tkr. Detta för att finansiera inköp till den nya backen

Alesvängen. Enligt finanspolicyn i Ale kommun får långsiktig utlåning endast ske efter

kommunfullmäktiges särskilda beslut (se punkt 4.3 i finanspolicyn).

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen i beslut KS § 221, 2021-11-02 till

förvaltningen att dels klargöra föreningen Alebacken SK ekonomiska förutsättningar och dels

utreda möjligheterna till ekonomiskt stöd för föreningen Alebacken SK. Sektor

kommunstyrelsen har i detta tjänsteutlåtande med tillhörande beslutsunderlag utrett i enlighet

med uppdraget och överlämnar därför ärendet till politiskt avgörande.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Kommunstyrelsens beslut KS § 221, 2021-11-02

Begäran om lån till Ale kommun från Alebacken SK, 2021-07-09

Offert på snösystem

Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 5083-17, meddelad 2018-09-20

Kammarrätten i Stockholm mål nr 14706-05, meddelad 2005-09-23

Bidragsbestämmelser Ale kommun

Regler för RoA-lån - Mölndals stad

Krav och rutiner för RoA-lån - Mölndals stad

Ansökan om driftbidrag från Alebacken SK för säsong 2019-2020, 2020-03-15

Balansrapport Alebacken 2020-2021

Resultatrapport Alebacken 2020-2021

Finanspolicy

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef
Redovisningschef

Ärendet

Alebacken SK har inkommit med en begäran om att få låna 5 000 tkr av Ale kommun under

25 år med en årlig amortering av 200 tkr. Detta för att finansiera inköp till den nya backen

Alesvängen.

Alebacken har sedan tidigare ett räntefritt lån hos Ale kommun där den kvarstående skulden

uppgår till 2 475, tkr som amorteras med 150 tkr årligen. Under 2020 inkom en begäran från

Alebacken uppskov på den årliga amorteringen på 150 tkr, anledningen som uppgavs då var

att backen ej hade kunnat öppna under vintern 2019-2020 på grund av milt väder, samt att
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fyra vintrar i rad hade inneburit dåliga vintrar med mindre intäkter. Denna begäran

godkändes. Tidigare har Alebacken SK alltid betalat på amorteringen.

Alebacken SK är den enda idrottsföreningen som har lån direkt från kommunen. Kommunen

har dock gått i borgen för ett antal föreningar genom åren. I bokslut 2020 var det endast en

förening som hade borgen, den uppgick till 2 300 tkr.

Skillnaden ekonomiskt för Alebacken SK mellan att låna räntefritt direkt från kommunen och

om Ale kommun istället går i borgen är att Alebacken SK ej behöver betala någon ränta. En

ränta på 2% skulle motsvara en kostnad på 100 tkr/år.

I den inkomna förfrågan så finns även en del kring utökat arrende, ett utökat ärende är beviljat

i samhällsbyggnadsnämnden.

En omvärldsbevakning har genomförts bland andra GR-kommunerna om det är några som

erbjuder kommunala lån. Alla kommuner har inte svarat men resultatet från dom är följande

Göteborg: Erbjuder numera bara kommunal borgen, har tidigare erbjudit lån.

Stenungssund: Erbjuder ej kommunala lån

Partille: Erbjuder ej kommunala lån

Kungälv: Erbjuder ej kommunala lån

Härryda: Erbjuder ej kommunala lån

Lerum: Kommunen har lån till Nya Novahallen AB där kommunen är delägare till 9 %. Samt

till vissa stiftelser för att hjälpa till med likviditeten under pandemin.

Mölndal: Kommunen har kommunala lån till föreningar. Mölndal har också ett framtaget

regelverk samt rutiner och krav för vad som gäller för kommunala lån till föreningar som

innehåller följande:

- Ränte- och amorteringsfria lån kan sökas av ideella föreningar med säte i Mölndals stad.

- Lånen är avsedda för tillbyggnation, renovering eller behovsanpassning av egenägda
anläggningar.

- Om anläggningen är byggd på arrenderad mark ska arrendet löpa på minst tio år.

- Alla ansökningar prövas individuellt och är beroende av disponibla medel. Lån kan som
mest beviljas med 1 000 000 kr.
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- En förening som beviljats ränte- och amorteringsfritt lån, för en del av
investeringskostnaderna i ett anläggningsprojekt, kan inte ansöka igen de kommande åren
för samma projekt.

- Intentionen med lånen är att en variation och mångfald av föreningar ska kunna få hjälp.
Vid bedömning av ansökningar vägs in om föreningen tidigare fått ränte och
amorteringsfritt lån av Mölndals stad.

Ekonomisk bedömning

Alebacken SKs tidigare lån är räntefritt. Detta medför en kostnad för kommunen då

kommunen har en räntekostnad. Räntan har under senare år varit historiskt låg, med

nuvarande ränta så skulle kostnaden för kommunen för ett lån på 5 000 tkr uppgå till cirka 18

tkr/år. Om räntan stiger så stiger också kostnaden för kommunen.

Den ekonomiska risken både vid ett lån eller om kommunen erbjuder kommunalborgen

hamnar hos kommunen.

Alebacken SK klassas som en bidragsberättigad förening enligt kommunens regelverk men

har inte så många bidrag att söka då föreningen saknas ungdomsverksamhet, de två som

Alebacken kan söka är riktat bidrag samt investeringsbidrag anläggning. (se bifogat

beslutsunderlag).

För verksamhetsåret 2020 så gjorde Alebacken enligt sin redovisning ett positivt resultat på

cirka 1,8 mkr. Resultatet inkluderar ett kommunalt bidrag på 200 tkr som gavs för

verksamhetsåret 2020. Bidraget söktes med motivering att anläggning ej hade kunnat öppnas

alls under vintern 2019-2020 samt de fyra föregående vintrarna hade varit dåliga vintrar.

Bidraget behövdes för att kunna starta upp verksamheten samt för att göra vissa nödvändiga

renoveringar.

Alebackens verksamhet får bedömas som extremt väder beroende, de år som det är kallt och

verksamheten kan vara öppen många dagar, så som vintern 2020/2021, så bär sig

verksamheten utan problem. Milda vintrar medför problem, då verksamheten har vissa fasta

kostnader men inga eller få intäkter. Vilket också märks på behovet av uppskjutande av

amortering samt behovet av bidrag inför säsongen 2020/2021

Dialog har förts med Alebacken SK kring möjligheterna att ta lån direkt hos ett finansinstitut,

Alebackens upplevelse av tidigare försök är att det är väldigt svårt utan kommunal borgen

eller liknande. Finansinstitut kräver normalt borgen för att erbjuda lån till den typen av

verksamhet som Alebacken bedriver, något som Alebacken själva har ej har möjlighet att

erbjuda själva.
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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

Enligt finanspolicyn i Ale kommun får långsiktig utlåning endast ske efter

kommunfullmäktiges särskilda beslut. (se punkt 4.3 i finanspolicyn).

Förvaltningen bedömer att kommunala lån till en idrottsförening inte direkt står i strid med

kommunallagen. Av praxis framgår det att stödja idrottsföreningar och dess anläggningar

ligger inom den kommunala kompetensen. Fortsättningsvis kan kommunala lån även vara

förenligt med likställighetsprincipen, se mål bland bifogat beslutsunderlag nr 5083-17

meddelad 2018-09-20 av förvaltningsrätten i Falun. Domskälen som angavs var följande:

"I fråga om det ekonomiska stödet är förenligt med likställighetsprincipen anser

förvaltningsrätten att det inte har framkommit något i målet som tyder på att kommunen

inte skulle bevilja en motsvarande ansökan från någon annan förening. Beslutet strider

därmed inte mot likställighetsprincipen"

Domen innehåller även följande domskäl:

"Kommuner får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse om har

anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska handhas

enbart av staten, annan kommun eller någon annan (se 2 kap. 1 § KL). Det faller inom den

kommunala kompetensen att investera i och stödja verksamhet som har ett allmänintresse

för kommunmedlemmarna. Frågan om det finns ett allmänintresse ska bedömas med

utgångspunkten i om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt osv. Att kommunen har hand

om angelägenheten. I bestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt

enskilda, eftersom det i regel inte kan anses vara ett allmänt intresse att sådant stöd

lämnas."

År 2005 var det uppe ett mål i kammarrätten där Haninge kommun hade beviljat borgen på

18,5 mkr till Friskis och svettis för byggnation av anläggning. Haninge kommun förlorade

målet då enligt domskälen "Det ifrågavarande borgensåtagandet skall således lämnas till en

viss enskild näringsidkare, vilken skall bedriva verksamhet i konkurrens med andra

näringsidkare, som inte får del av motsvarande förmån. I målet har inte visats att

förekommande behov av sådan verksamhet som Friskis & Svettis IF i Haninge bedriver inte

kan tillgodoses på annat sätt. Inte heller har det i övrigt framkommit några synnerliga skäl för

undantag från förbudet mot understöd till enskilda näringsidkare."
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Kammarrätten bedömde också att Friskis och Svettis var en näringsidkare i kommunallagens

mening särskilt då de tillhandahåller tjänster av sådant slag som även tillhandahålls av andra

näringsidkare. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får kommuner endast lämna individuellt

riktat stöd till enskilda näringsidkare om det finns synnerliga skäl för det. Se bifogat

beslutsunderlag kammarrätten mål 6516-05.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutets genomförande beror på vilket beslut som fattas. Om lån godkännes så upprättar

ekonomiavdelningen erforderliga handlingar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att även om det inte direkt strider mot kommunallagen så ligger

utlåning av pengar inte heller direkt inom den kommunala kompetensen. I normala fall så

lånar kommunen inte ut pengar direkt till föreningar utan möjligtvis så går kommunen i

borgen. Förvaltningen anser att det är svårt att göra någon bedömning kring om en

skidanläggning i Ale kommun får anses vara av allmänt intresse. Det normala är snarare att

kommuner inte har någon skidanläggning när de ligger i södra Sverige. Att jämföra med

domen från förvaltningsrätten i Falun som avsåg en hockeyförening. En verksamhet som är

mer frekvent förekommande i kommuner.

Så länge räntan ligger på nuvarande nivå så får kostnaden för kommunen för ett lån på 5 000

tkr bedömas som överkomlig.

Den ekonomiska risken får dock betraktas som förhållandevis hög då det var nyligen som

Alebacken SK behövde begära uppskov med sin amortering. Alebacken SK är beroende av

kallt väder för att kunna bedriva sin verksamhet och lånet föreslås betalas tillbaka på 25 år.

I den tidigare nämnda domen från förvaltningsrätten i Falun så framgår det att utlåningen i det

fallet ej bryter mot likställighetsprincipen eftersom inget tyder på att kommunen i det fallet

inte skulle bevilja motsvarande till en annan förening. Vid ett beviljade så riskerar Ale

kommun att fler föreningar ansöker om lån direkt från kommunen. Om kommunen väljer att

erbjuda kommunala lån, så bör ett regelverk tas fram så att det blir lika för alla föreningar.
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Definitionen av Alebacken SK som antingen föreningen eller näringsidkare får bedömas som

svår, då föreningen bland annat helt saknar egen ungdomsverksamhet. Föreningen finns

istället främst för att driva skidanläggningen. Det är samtidigt en medlemsdriven verksamhet

som bedrivs helt på ideell basis. Löneutbetalningen för 2020 uppgick endast till 49 tkr.

Alebacken är den enda skidbacken i närområdet och nyttjas både av kommuninvånare samt

personer från andra kommuner. Verksamheten får anses bedrivas på en marknad där det finns

andra aktörer, samtidigt som dessa generellt ligger långt från Ale, vilket gör det svårt att göra

en bedömning kring om Alebacken ska bedömas som en näringsidkare eller inte.

Återremissen gällde att klargöra Alebackens ekonomiska förutsättningar, på kort sikt så får

föreningens förutsättningar anses vara goda då förra årets resultat får anses vara stort. Dock är

det så att generellt så kräver finansinstitut borgen för att ge lån till föreningar, något som

Alebacken har svårt att erbjuda utan att kommunen går i borgen.

Då räntefritt lån är att betrakta som ekonomiskt stöd till en förening, så det skiljer sig

egentligen inte från direkt bidrag till föreningen. 2020 fick föreningen bidrag från kultur- och

fritidsnämnden enligt gällande bestämmelser. Enligt nu gällande bestämmelser så är det också

det bidraget som Alebacken har möjlighet att söka. Om kommunen vill erbjuda Alebacken

och andra föreningar möjligheten att söka ytterligare bidrag, så behöver bestämmelserna kring

bidrag till föreningar ändras.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 221 Dnr KS-EKO.2021.395

Begäran från Alebacken om förhöjt lån för snösystem

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdraget till

förvaltningen att dels klargöra föreningen Alebacken SK ekonomiska

förutsättningar och dels utreda möjligheterna till ekonomiskt stöd för

föreningen Alebacken SK.

Sammanfattning

Alebacken SK har inkommit med en begäran om att få låna 5 000 tkr av Ale

kommun under 25 år med en årlig amortering av 200 tkr. Detta för att

finansiera inköp till den nya backen Alesvängen. Enligt Finanspolicyn i Ale

kommun (se punkt 4.3) får långsiktig utlåning endast ske efter

kommunfullmäktiges särskilda beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-27

Motion till Ale kommun från Alebacken SK, 2021-07-09

Offert på snösystem

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar avslag till Alebacken SK begäran om lån.

Christina Oskarsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att

klargöra föreningen Alebacken SK ekonomiska förutsättningar.

Jörgen Sundén (SD) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att utreda

möjligheterna till ekonomiskt stöd för föreningen Alebacken SK.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Christina Oskarssons (S) återremissyrkande

och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma med uppdraget att klargöra

föreningen Alebacken SK ekonomiska förutsättningar.

Ordförande ställer proposition på Jörgen Sundéns (SD) återremissyrkande och

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma med uppdraget att utreda

möjligheterna till ekonomiskt stöd för föreningen Alebacken SK.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-11-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reservation

Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Berglunds (M)

yrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Kommunchef

Redovisningschef



Motion till Ale kommun

från

Alebacken SK

2021-07-09



Motion till Ale kommun Alafors 2021-07-09

Fakta om Alebacken SK
 Alebacken SK är en kombinerad skid- och mountainbikeanläggning.
 Alebacken SK har ca 17.000 (2020/2021) besökande gäster under vinterhalvåret och ca 500 

gäster under sommarhalvåret.
 Alebacken SK är Ale kommuns största turistattraktion
 Alebacken SK är en ideell verksamhet med ca 380 medlemmar varav ca 25 är aktivt 

arbetande under hela året.

Inledning
Antalet besökare till Alebacken har under dess 50 år ökat i takt med att skidintresset ökat, 
kommunen blivit större, men framför allt för att snösystemet och blivit effektivare. Detta har varit 
speciellt tydligt den senaste vintersäsongen då besöken och intresset slagit rekord. Alebacken har 
även fått fler aktiva medlemmar som kunnat fylla på med råge trots att den äldre generationen under
detta år delvis varit frånvarande av hälsoskäl. 

Alebacken har under året öppnat upp en 700 meter lång backe, ”Alesvängen”. En flack backe som 
speciellt nybörjare och barn varit förtjusta i. Detta har varit möjligt med tursamt väder och en hel 
del schaktning av snö för att få tillräckligt djup i hela pisten. ”Alesvängen” har tillsammans med en 
mängd förfrågningar om aktiviteter visat vägen för vilka möjligheter som finns med området.

Styrelsen i Alebacken har identifierat Alesvängen som backens främsta utvecklingspotential. Därtill
krävs det en markreglering för arrendet och ett finansiellt tillskott.

Skidbacken har även en lockande effekt på de minsta som vill åka pulka. Alebacken SK kan av 
juridiska skäl inte blanda pulkaåkare och skidåkare. Detta har under säsongerna varit en 
konfliktpunkt då föräldrar varit besvikna över att inte kunna låta sina barn få åka pulka. I och med 
föreslagen expansion, kan vi ge föräldrar och barn tillgång till en snöbelagd och pistad backe som 
ligger mellan toppen  och Ale-90-stugan. 

För att kunna utveckla Alebacken i snabbare takt än vid en organisk utveckling, ger vi här Ale 
kommun möjligheten att finansiellt stötta verksamheten genom denna motion.



Yrkande
Mot bakgrund av den potential Alebacken har, finns det vissa åtgärder som Ale kommun kan hjälpa
till med.

1. Markbehov
Alesvängen  ligger inte helt till fullo på Alebackens arrendeområde men är en naturlig geografisk 
förlängning av området.

För att kunna göra nödvändiga investeringar i form av brunnar och rörsystem för snökanonerna i 
området måste marken ligga inom överenskommet arrendeområde.

Snökanonerna planeras att placeras ovanför Alesvängen d.v.s. mot skogen vilket innebär att ca 5 
meter ovanför vägen behövs.

Vi framför härmed vårt önskemål om att få mark reglerad till Alebackens arrende vilket 
inbegriper markbehovet för Alesvängen.



2. Finansiellt behov
För att kunna realisera Alesvängen  som en stadigvarande del av Alebacken där vi kan hålla öppet 
även under längre blidväderförhållanden behövs snökanoner som kan lägga erforderligt djup under 
de kalla timmarna i början på säsongen. Till detta behövs snökanoner, rörsystem för vatten och luft, 
nya pumpar, ny kompressor, belysning och grävarbete.

Snökanoner till Alesvängen 3,5 MSEK
Grävning och inkoppling Alesvängen 0,5 MSEK
Kompressor till nya Alesvängen 0,5 MSEK
Belysning till Alesvängen 0,5 MSEK

Totalt 5 MSEK

Amortering årligen 200 kSEK

Vi framför härmed vårt önskemål om att Ale kommun godkänner ett lån till detta 
utvecklingspaket.

/Styrelsen Alebacken SK
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ALVENIUS PIPELINE 

ALVENIUS PIPELINE 
30,00 pcs Pipe VICTAULIC OD=114mm 41bar L=6,0m galvanized

76,00 pcs Pipe OD=139mm t=2,1mm P=50bar L=6,0m galvanized

19,00 pcs Pipe VICTAULIC OD=219mm 43bar L=6,0m Galvanized

COUPLINGS, COMPLETE WITH RUBBER 
GASKET 

43,00 pcs Coupling Victaulic OD=114 40 bar ST75

94,00 pcs Coupling VICTAULIC OD=139 40 bar ST75

29,00 pcs Coupling Victaulic OD=219 80 bar ST77

MOUNTING GREASE & DENSOTAPE 
1,00 pcs Mounting grease tube for victaulicpipe 1000 g

1,00 pcs Densotape B=100 mm L=10000 mm

BENDS 
Selection of benda (every 40m) 

A - PIPE WITH 2" HYDRANT CONN. 
2,00 pcs Hydrant flow VICT.600MM DN100 PN80 M 2" TP coat

5,00 pcs Hydrant flow VICT.600 MM DN125 PN80 M 2" TP coat

1,00 pcs Hydrant flow VICT.600 MM DN200 PN80 M 2" TP coat

T-CONNECTION 
2,00 pcs T-piece OD=219/219/219 80 bar Galvanized

PIEE REDUCER 
1,00 pcs Reducer OD=139/114 80 bar Galvanized

2,00 pcs Reducer OD=219/114 80 bar galvanized

1,00 pcs Reducer OD=219/139 80 bar galvanized

CONNECTION PIECES WITH FLANGE 
1,00 pcs Connection flange DN200 PN40 - 219 galvanized

WELDING RINGS 
2,00 pcs Welding rings OD=114 80 bar

LATERAL CONNECTION TO HYDRANT 
INSTALLAT 

8,00 pcs 2" lateral hydrant connection

SPECIAL PIECES ALVENIUS PIPES 
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2,00 pcs Special pieces for connection to local inst.

TOTAL ALVENIUS PIPELINE 44.114,70
(Delivery)

CABLES 

DATA CABLE FOR COMMUNICATION 
1.000,00 mt Data Cable ARCTIC EURO2 4x(2x0,75mm) PE

CABLE PROTECTION CONDUIT 
900,00 mt Cable conduit NW 90 with retraction wire

CABLE WARING TAPE 
4,00 pcs Cable warning tape (rolls @ 250m) 40mm

TOTAL CABLES 5.053,40
(Delivery)

PITS and FIELD CONNECTIONS 

PIT (for Mobile fan gun/ lance / tower max. 
1,6m) 

4,00 pcs Shaft light h=1600mm for tower (1,6 m) H cpl

4,00 pcs Shaft bottom

PIT ACCESSORIES ( TA NORDIC ) 
4,00 pcs Entrance 615x615 - 24"x24"

4,00 pcs Pit heating 200W 230V HT

4,00 pcs Ladder for pit 1,5 m Aluminum

4,00 pcs Covering box with water/cable inlet

4,00 pcs Mounting material for shaft accessories

XE-VALVE 
4,00 pcs Valve XE 90° - assembly - Caml. 2" + EM adapt.

4,00 pcs Flange connection 2" for Hydromat/XE-valve

1,00 pcs Handle for XE valve

ELECTRICAL DISTRIBUTOR BOX FOR 
FAN GUN (NOR - SWE) 

4,00 pcs Elect.UF 5x63A SB 300mA 230V 5x50mm² PE/N+ light B

4,00 pcs Light for pit LED 10W with motion sensor
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4,00 pcs Mounting material for electrant

PIT DRAINAGE 
50,00 mt Drainage pipe DE 90

4,00 pcs T-piece for drainage pipe DN 90

TOTAL PITS and FIELD CONNECTIONS 12.718,18
(Delivery)

PUMP STATION 

HIGH-PRESSURE PUMP 
2,00 pcs Q=25 l/s H=325 m P=132 kW

2,00 pcs Pump alignment on site

BUTTERFLY VALVE MANUAL (Wafer) 
PN16 

1,00 pcs Butterfly valve DN 150 PN 16 Wafer manuell

AUTOMATIC SELF FLUSHING FILTER 
WITH PUMP 

1,00 pcs Backflushfilter cpl DN150 PN16 150µ(263m³/h)FMS3D2

NON-RETURN VALVE "VENTURI" 
2,00 pcs Non-return valve VENTURI DN100 PN 25/40

MEASURING INSTRUMENTS 
2,00 pcs Manometer with 3W-Valve 0-40 bar complete

3,00 pcs Pressure transmitter cpl -1/+10 bar max 50

2,00 pcs Pressure transmitter cpl 0/100 bar max 300

2,00 pcs Sensor PT100 6x50mm IP65 for EWTR 910 w. 3m cable

MINIMUM FLOW ACCESSORIES 
2,00 pcs Pneumatic ball valve s.e. DN 25 PN 16/40 M12-NO

2,00 pcs Flow switch complete with display

2,00 pcs Orifice

20,00 mt Air hose blue 8x6

MOUNTING AND INSTALLATION 
MATERIAL 

1,00 pcs Welding pipes for pumpstation

1,00 pcs Flanges, gaskets and bolts

1,00 pcs Pipe mounting material, like support racks etc.

LABOR-MOUNTING AND INST. WORK 
PUMPST. (ON SITE) 
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1,00 pcs Concept design hydraulic systems

TOTAL PUMP STATION 80.713,58
(Delivery)

ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 

POWER CABINET 
1,00 pcs Power cabinet for pump station with:

2,00 pcs Softstart DANFOSS MCD 600 400V 287A WITH BY-PASS

CONTROL CABINET 
1,00 pcs Control cabinet for pump station

1,00 pcs Horn 24V DC for control cabinet pump station compl

1,00 pcs Emergency button for PS with 1 opening + 1 closing

1,00 pcs SPS with Touchscreen 7" I-O PS

PLC SOFTWARE 
1,00 pcs Software PLC for pump station

TECHNICAL PLANNING 
1,00 pcs Concept design electrical installations

CABLE AND INSTALLATION MATERIAL 
1,00 pcs Cable and instal. material for control equipment

TOTAL ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 39.151,35
(Delivery)

SNOW GUNS  

V3 VAR - LANCE FOR CENTRAL AIR  
6,00 pcs Lance pipe V3 for 10m Rubis mast end valve block

6,00 pcs Nozzles and nucleators kit - V3.1 Standard

6,00 pcs Valve block overground with filter cpl

6,00 pcs Hose heat. 24V with drain collector for VAR EVO

6,00 pcs Lance support RUBIS/V3 with short plug-in base cpl

6,00 pcs Hose 1" PN100 Camlok F/F 3000mm

6,00 pcs Hose air 3/4" P 15B Camlok F/F L= 3000mm

YB WATER / AIR 
6,00 pcs YB valve PT 0-100b connecting kit 1"M-3/4"M ATASS
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6,00 pcs Flange connection 2" for Hydromat/XE-valve

6,00 pcs Air connection with hand valve 1/2" - 1 1/2" cpl

6,00 pcs Pressure hose 1/2" w15L-18Lw L=1100mm

ELECTRICAL DISTRIBUTOR BOX FOR 
FAN GUN 

6,00 pcs Distributor Y4 LV 230V Kl 5x2x50mm²;10A "B"+Schuko

6,00 pcs Mounting material for electrant

ELECTRICAL OPTIONS 
1,00 pcs Kit Weather station ATASS for RUBIS/V3 VAR EVO

HYDRAULIC JACK 
1,00 pcs Hydraulic jack for lance cpl

COVERING  
6,00 pcs Pad TYP U for Lance Rubis with VAR

TOTAL SNOW GUNS  68.534,60
(Delivery)

ATASS - DATA TRANSMISSION SYSTEM 

DATA TRANSMISSION 
1,00 pcs DATA TRANSMISSION HARDWARE

ATASS PRO GRAPHICAL INTERFACE 
SOFTWARE 

1,00 pcs ATASSpro New trail section

1,00 pcs ATASSpro - Extensions on Pump Station

TOTAL ATASS - DATA TRANSMISSION SYSTEM 4.430,00
(Delivery)

SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

SUPERVISION OF CONSTRUCTION 
(SLOPE) 

1,00 pcs Supervision of construction (Slope)

1,00 with one construction manager on site

SUPERVISION OF CONSTRUCTION (MR) 
1,00 pcs Supervision of construction (PS)

START-UP SESSION (SLOPE) 
1,00 pcs Start-up session (Slope)

START-UP SESSION (MR) 
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1,00 pcs Start-up session (PS)

EDUCATIONAL TRAINING 
1,00 pcs Educational training

DOCUMENTATION 
1,00 pcs Documentation

TOTAL SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 12.270,00
(Delivery)

FREIGHT 

FREIGHT 
1,00 pcs Shipment free valley station

TOTAL FREIGHT 7.617,60
(Delivery)
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Summary
1

Delivery
1

ALVENIUS PIPELINE 44.114,70
CABLES 5.053,40
PITS and FIELD CONNECTIONS 12.718,18
PUMP STATION 80.713,58
ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 39.151,35
SNOW GUNS  68.534,60
ATASS - DATA TRANSMISSION SYSTEM 4.430,00
SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 12.270,00
FREIGHT 7.617,60
1

Total EUR 274.603,41
not incl. VAT

1

The present offer is valid for: 30 days

1

1
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SE0027-21-01A - 17 May, 2021
1

Delivery Condition
1

DELIVERY CONDITIONS

NOT INCLUDED:

Any type of machine work.

Mounting installation work of any type.

Any type of machine work.

Ditch excavation and earth moving.

Terrain draining and drainage of the ditches

Unloading of the trucks.

Storage of equipment.

Transportations of equipment on the field/mountain.

Building for pump- and/or compressor station.

Building and/or shaft for water intake station.

Flat grid floor for pump/compressor/valve station.

Wall drilling and pass-through gaskets.

Wall drilling.

Pipe painting.

Pipe welding and installation.

Building for current transformers.

Transformers and any type of high voltage system.

Any special equipment requested by the power company (for example "Sinusoidal frequency converter").

Any type of building installations (for example: lighting, heating, ventilation).

Elt. Cabinet for power supply for the ski slope.

Elt. Power Cable along the ski slope

Lightning protection system.

Cable and installation material for power.

Electrical installation of any type.

Earth works like excavation of the trench as well as concret works in general.

Laying of pipeline (water, air) as well as laying of cables.

Positioning of the shaft.

Mounting & installation of shaft equipment.

Mounting and installation of snow guns.

Accomodation, lodging and board

www.technoalpin.com Report 51453 Page 9 / 11



SE0027-21-01A - 17 May, 2021
1

Delivery Condition
1

Hotel expenses during installation will be invoiced when commissioning is done.

Road construction to get access to the construction area.

Fences or boundary markings.

Permits and licensing procedures.

Taxes and fees.

Everything else which is not explicitly named in this quotation.

Reservation of proprietary rights until execution of the final and complete payment of the project.

In case of quantity difference of any equipment (positive or negative) during construction phase,

invoicing will be, based on the unit prices of this quotation, after commissioning of the

complete project.

Warranty: 2 years

Packing is included (Except guarantee deposits for cable drums, wood boxes and pallets, etc.)
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Alebacken
c/o John Stjerna

441 57-Alingsås

Total Project Amount

SE0027-21-01A - 17 May, 2021

QUOTATION

Extension Snowmaking Syestem

274.603,41 EUR not incl. VAT

The above listed sales conditions and general contractual conditions of TechnoAlpin are applicable to this quotation. For reference look at: 
(https://www.technoalpin.com/en/tc.html):

In acceptance and confirmation:

(date, signature)

Terms of payment: 30 DAYS INVOICE DATE

Delivery schedule:

100 % To be determined

Freight: DAP - Delivered At Place
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___________________ 
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BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun beslutade vid sammanträde den 

26-27 november 2012 att avskriva en låneskuld på 885 500 kr avseende

Kalix Folketshusförening (föreningen), § 172, att godkänna upprättat upp-

dragsavtal mellan Kalix kommun och föreningen, § 173, samt att bevilja 

föreningen en checkkredit på maximalt 200 000 kr, § 174, se bilaga 1-3. 

PARTERNAS INSTÄLLNING 

Anders Nordqvist m.fl. 

Anders Nordqvist m.fl. (klagandena) överklagar besluten och yrkar att be-

sluten ska upphävas. De anför i huvudsak följande. 

Avskrivning av lån, § 172 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun fattade beslut om att avskriva ett lån 

till föreningen som uppgår till 885 500 kr. Förfarandet syftar till att rädda 

föreningen ur en akut ekonomisk kris, vilket inte ankommer på kommunen 

och måste anses utgöra otillåtet stöd till enskild. Föreningen är på obestånd 

enligt en rådgivningsrapport från PwC. Avskrivningen motiverades med att 

föreningen gav ett bidrag till kommunen på 1980-talet då Folkets Hus 

byggdes. Sedan dess har föreningen fått cirka 11 miljoner kronor i olika 

stöd. 

Uppdragsavtalet, § 173 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun fattade beslut om att godkänna ett 

uppdragsavtal mellan Kalix kommun och föreningen. Avtalets innebörd är 

blandat mellan kulturaktiviteter och rent kommersiella aktiviteter. Det är 

uppenbart att såväl konferensverksamhet i traditionell mening och till ex-

empel biograf med senaste teknik utgör en stor del av föreningens tänkta 

verksamhetsområde. Ingen upphandling av någon del av avtalet har skett, 

vilket borde ha gjorts i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vi-
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dare utgör föreningens verksamhetsområde otillåten konkurrens/otillåtet 

stöd. Föreningen ges möjlighet att bedriva såväl konferensverksamhet som 

digital filmvisning under synnerligen gynnsamma förhållanden i förhål-

lande till de privata företag som är verksamma inom samma branscher på 

orten. Enligt andra punkten i uppdragsavtalet ska Kalix kommun svara för 

samtliga kostnader vad avser fastighetens drift, investeringar i teknik, lo-

kalvård, löpande och långsiktigt underhåll, kapitalkostnader, skatter, fas-

tighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten. Värdet av detta re-

dovisas inte i uppdragsavtalet men torde uppgå till i vart fall miljonbelopp 

per räkenskapsår. Enligt nionde punkten i uppdragsavtalet framgår att 

samtliga intäkter ska tillfalla föreningen. Vidare framgår det av tolfte 

punkten att Kalix kommun ska utge uppdragsersättning uppgående till 

450 000 kr avseende 2013 och därefter 350 000 kr årligen. Det förekom-

mer förvisso vissa uppdrag för vilka sådan ersättning kan komma i fråga. 

Detta förutsätter dock i de flesta fall att offentlig upphandling föregår be-

slutet, vilket inte har skett i detta fall. Dessutom är det uppenbart att en stor 

del av verksamheten som föreningen ska bedriva är sådan som överhuvud-

taget inte ankommer på kommunen. Slutligen kan ifrågasättas de möjlig-

heter till ytterligare ospecificerade ersättningar som anges i trettonde punk-

ten i uppdragsavtalet.  

Checkkredit, § 174 

Kommunfullmäktige i Kalix kommun fattade beslut om att ingå ett bor-

gensåtagande för en omfattande checkkredit för föreningen. Av rådgiv-

ningsrapporten som upprättats av PwC på Kalix kommuns uppdrag fram-

går att föreningen är på obestånd. Situationen är så allvarlig att man avrå-

der från ytterligare stöd till föreningen för det fall att en åtgärdsplan mot 

samtliga punkter inte presenteras. Att med vetskap härom besluta om ett 

borgensåtagande måste anses överskrida kommunfullmäktiges befogenhet-

er. Vidare kan ifrågasättas om det kan anses vara en kommunal angelägen-
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het att ingå borgensåtaganden för enskilda föreningar på det sätt som 

gjorts.  

Till stöd för sitt överklagande åberopar bland annat klagandena Rådgiv-

ningsrapportsrapporten ”Utredning Folkets Hus” från den 10 april 2012 

samt annonser och artiklar ur dagspress. 

Kalix kommun 

Kalix kommun anser att överklagandet ska avslås då kommunen inte har 

överskridit sin kompetens och klagandena inte heller i övrigt visat att de 

överklagade besluten ska upphävas som olagliga enligt KL. Kommunen 

anför i huvudsak följande som stöd för sin uppfattning. 

Avskrivning av lån, § 172 

Kommunen har bedömt att den verksamhet som föreningen bedriver är 

sådan att det faller inom området för den allmänna, kommunala kompeten-

sen att fordran kan efterges. Det överklagade beslutet syftar till att tillgo-

dose ett allmänt intresse av att med offentliga medel främja eller möjlig-

göra verksamhet vid föreningen. Det kommunala engagemanget motiveras 

av att verksamheten kommer att vara till nytta även för andra föreningar 

och kommunen kommer också bereda andra medlemmar samma nyttighet-

er. Med beaktande av ett starkt allmänintresse och med hänsyn till före-

ningens karaktär och dess verksamhet har en revisionsgranskning initierats 

för klargörande av de faktiska omständigheterna i föreningens verksamhet. 

Någon förutsättning att få en mindre del av fordran reglerad genom en av-

betalningsplan har inte ansetts föreligga, utifrån vad som framkom i redo-

görelsen. Beslutet strider inte mot kravet på likabehandling enligt 2 kap.  

2 § KL och ska inte upphävas som olagligt enligt 10 kap. 8 § KL. 
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Uppdragsavtalet, § 173 

Enligt kommunens uppfattning gör klaganden gällande att kommunens 

uppdragsavtal med föreningen är att betrakta som ett köp av en tjänst som 

ska upphandlas enligt lag om offentlig upphandling (LOU). De nyttigheter 

som kommunen erhåller genom uppdragsavtalet inte dock inte en sådan 

tjänst som ska upphandlas enligt reglerna i LOU. Värdet av de uthyrnings-

möjligheter uppdragsavtalet medför kan inte anses innebära en obalans 

mellan betalning och erhållen nytta, för kommunen och i förlängningen 

dess innevånare och näringsliv. Inte heller kan åberopade annonser anses 

ge stöd för att de kommersiella inslagen i den bedrivna verksamheten 

skulle vara mer dominerande än vad som gäller för många andra förening-

ar. Kommunen anser att uppdragsavtalet inte innebär ett stöd till enskild i 

strid med kommunallagens bestämmelser om detta. 

Checkkredit, § 174 

Kommunen anser att det är förenligt med den kommunala kompetensen att 

ge stöd till föreningar utifrån deras behov. I detta beslut har kommunen 

inte på någon obehörig grund valt att stödja föreningen framför någon an-

nan förening genom att bevilja en fast checkkredit. Beslutet säger inte hel-

ler att kommunen inte skulle bevilja motsvarande begäran som skulle 

komma från andra föreningar.  

Anders Nordqvist m.fl. 

Klagandena anför härefter bland annat följande: I kommunens yttrande 

angående uppdragsavtalet framställs föreningen som en liten oskyldig ide-

ell förening som ska behandlas som övriga små föreningar i kommunen. 

Verkligheten är dock en annan. Föreningen är den dominerande kommersi-

elle aktören inom konferensverksamhet och liknande i kommunen. Enligt 

uppdragsavtalet ska kommunen stå för alla kostnader och investeringar och 

föreningen stå för intäkterna. Kommunen nämner endast låneavskrivningen 
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på 885 500 kr, bidraget på 450 000 kr och checkkrediten på 200 000 kr, 

vilket i sig är otillåtet stöd. I verkligheten är stödet av betydligt större om-

fattning eftersom kommunen ska betala alla kostnader, även investeringar i 

ny teknik såsom biografutrustning. Med ett sådant avtal sätter man effek-

tivt käppar i hjulet för privata aktörer inom konferens, bio och liknande. 

Vice ordförande i föreningens styrelse har, i samband med diskussioner om 

kommunens eventuella stöd, i dagspress uttalat att föreningen ”måste 

kunna konkurrera om de stora konferenserna” Det framgår även tydligt i 

föreningens annonsering att ambitionen är att konkurrera på den kommer-

siella marknaden. 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Tillämpliga bestämmelser, förarbeten och praxis 

Vid laglighetsprövning ska domstolen endast pröva om ett beslut är olag-

ligt på någon av de grunder som anges i 10 kap. 8 § KL. Förvaltningsrätten 

ska således inte göra någon lämplighetsbedömning av besluten. 

Ett överklagat beslut ska upphävas enligt 10 kap. 8 § första stycket KL om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning,

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen

eller landstinget, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Enligt tredje stycket samma paragraf får något annat beslut inte sättas i det 

överklagade beslutets ställe. 

Enligt 2 kap. 1 § KL får kommuner själva ha hand om sådana angelägen-

heter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller 
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deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan 

kommun, ett annat landsting eller någon annan. 

Det faller inom den kommunala kompetensen att investera i och stödja 

verksamhet som har ett allmänintresse för kommunmedlemmarna. Om det 

finns ett allmänintresse ska bedömas med utgångspunkten i om det är 

lämpligt, ändamålsenligt, skäligt o.s.v. att kommunen har hand om angelä-

genheten. I bestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd 

åt enskilda, eftersom det i regel inte kan anses vara ett allmänt intresse att 

sådant stöd lämnas (prop. 1990/91:117 s. 148ff). 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1980 Ab 53 uttalat att det är en 

kommunal angelägenhet att ekonomiskt stödja vissa slag av kulturella 

verksamheter, i detta fall genom att teckna borgen för ett kulturfrämjande 

aktiebolags lån till förvärv och upprustande av två fastigheter. För att en 

verksamhet ska rymmas inom kommunens kompetens krävs vidare att det 

föreligger en rimlig proportion mellan kommunens kostnader och den nytta 

som verksamheten kan förväntas medföra för kommunen (jfr RÅ 2006 ref 

81).  

Förvaltningsrättens bedömning 

Allmänt 

Av handlingarna i målet framgår att Kalix kommun äger den fastighet och 

byggnad (Folkets Hus) i vilken föreningen bedriver verksamhet och att den 

verksamhet som bedrivs av föreningen i lokalerna är sådan verksamhet 

som främjar förenings- fritids-, ungdoms- och kulturaktiviteter. Det före-

kommer även nöjesevenemang. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund 

härav att det i lokalerna ska bedrivas kulturell verksamhet som är av all-

mänt intresse med anknytning till kommunens område. Sådan kulturell 
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verksamhet kan vara en angelägenhet för kommunen och därmed anses 

vara förenlig med 2 kap. 1 § KL. 

Avskrivning av lån, § 173 

Klagandena har som grund för överklagandet anfört att det inte ankommer 

på kommunen att rädda föreningen ur en ekonomisk kris och att detta utgör 

otillåtet stöd till enskild. Kommunen har svarat att syftet med avskrivning-

en av lånet är att tillgodose ett allmänt intresse för att med offentliga medel 

främja eller möjliggöra föreningens verksamhet.  

Av rådgivningsrapporten framgår att föreningen har en negativ soliditet 

under de senaste åren. Föreningen har inga realiserbara tillgångar som kan 

avyttras med vinst och behöver kapitaltillskott omgående. Med hänsyn 

härtill och då det enligt förvaltningsrättens mening faller inom den kom-

munala kompetensen att främja och stödja kulturell verksamhet samt då 

avskrivningen av lånet syftar till att möjliggöra för föreningen att bedriva 

sådan verksamhet har klagandena inte visat att beslutet är olagligt.  

Uppdragsavtalet, § 174 

Genom uppdragsavtalet upplåter kommunen uthyrningsrätten för samtliga 

lokaler, med vissa undantag, till föreningen för att föreningen ska bedriva 

sådan verksamhet som främjar förenings-, fritids-, ungdoms- och kulturak-

tiviteter samt nöjesevenemang. Kommunen tillhandahåller lokaler, utrust-

ning och tjänster som infrastruktur för ideell och annan mötesverksamhet. 

Samtliga hyror fastställs av kommunen och tillfaller föreningen. Förening-

en åtar sig att i egen regi och i samverkan med i första hand fritids- och 

kulturnämnden, men även med andra aktörer, ta initiativ till kulturaktivite-

ter. Den åtar sig även att bl.a. organisera konferenser, aktivt arbeta för att 

öka tillgängligheten till kultur i Folkets hus, aktivt bidra till att förtydliga 

kulturens roll i kommunen och att erbjuda barn och ungdomar ökad delak-

tighet i kulturlivet i kommunen. Uppdragsersättning till föreningen ska 
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utgå med 450 000 kr för år 2013. Om avtalet förlängs 2014 ska ersättning 

utgå med 350 000 kr. 

Klagandena har som grund för överklagandet anfört att vissa delar av den 

verksamhet som omfattas av uppdragavtalet borde ha upphandlats, att upp-

dragsavtalet innebär otillåten konkurrens samt att verksamheten ligger ut-

anför kommunens kompetens. 

Förvaltningsrätten konstaterar att frågan om vissa delar av den verksamhet 

som ska bedrivas i lokalerna borde ha upphandlats enligt offentlig upp-

handling inte kan bli föremål för en laglighetsprövning enligt KL. Det föl-

jer av bestämmelserna i 16 kap. 19 § lagen (2007:1091) om offentlig upp-

handling. 

Förvaltningsrätten har som ovan framgår ansett att det ligger inom den 

kommunala kompetensen att främja och stödja kulturell verksamhet.  

I uppdragsavtalet anges visserligen att även annan verksamhet som exem-

pelvis konferensverksamhet ska bedrivas av föreningen. Klagandena har 

också oemotsagda hävdat att det bedrivs biografverksamhet som konkurre-

rar med privata aktörer på marknaden. Föreningen är dock inte bunden att 

endast ägna sig åt verksamhet som är av allmänintresse för kommunen. 

Däremot ska den uppdragsersättning som utgår från kommunen till före-

ningen endast omfatta sådan verksamhet som ligger inom den kommunala 

kompetensen. Det är dock oklart hur stor omfattning av föreningens verk-

samhet som bedrivs kommersiellt och/eller ligger utanför områden som en 

kommun ska ägna sig åt. Det är ostridigt att föreningen, enligt uppdragsav-

talet, åtar sig att ägna sig åt icke-kommersiell kulturell verksamhet. Det 

primära syftet med avtalet får anses vara att få till stånd kulturell verksam-

het i lokalerna som är av kommunalt intresse och som faller under kom-

munens ansvar. Klagandena har inte kunnat visa att den verksamhet som 
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föreningen ska utföra åt kommunen i enlighet med uppdragsavtalet ligger 

helt utanför den kommunala kompetensen. Förvaltningsrätten anser där-

med att det inte visat att fullmäktiges beslut att godkänna avtalet är olag-

ligt.  

Checkkredit, § 175 

Klagandena har som grund för överklagandet anfört att fullmäktige har 

överskridit sin befogenhet genom att med vetskap om föreningens ekono-

miska situation besluta om ett borgensåtagande. De kan vidare ifrågasättas 

om det är en kommunal angelägenhet att ingå borgensåtaganden för en-

skilda föreningar på det sätts som gjorts. Kommunen har anfört att det är 

förenligt med den kommunala kompetensen att ge stöd till föreningar uti-

från deras behov.  

Kommuner ska ha en god och ekonomisk hushållning i sin verksamhet 

samt och ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att betryggande säkerhet 

kan tillgodoses (8 kap. 1 och 2 §§ KL).  

Av förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 109 ff.) framgår att avsikten med 

bestämmelserna inte är att de ska ligga till grund för domstolsprövning av 

om kommunala beslut är förenliga med en god ekonomisk hushållning. I 

stället torde bestämmelsen komma att utgöra en viktig utgångspunkt för de 

kommunala revisorernas granskning av den kommunala verksamheten. 

Med hänsyn till bestämmelsernas övergripande karaktär om hur den eko-

nomiska förvaltningen ska skötas ska prövning av ett kommunalt besluts 

laglighet inte ske gentemot lagrummet i fråga.  

Av åberopad rådgivningsrapport framgår att föreningen är i ekonomisk 

kris. Slutsatsen i den är att kommunen inte bör gå in med fler investeringar 

i föreningen om det inte vidtas en åtgärdsplan för hur föreningen ska 

komma till rätta med sina ekonomiska problem och på sikt bli ekonomiskt 
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självförsörjande. Det påpekas särskilt att en högre checkkredit inte löser 

grundproblemet. 

Förvaltningsrätten har redan konstaterat att det ligger inom den kommu-

nala kompetensen att främja och stödja kulturell verksamhet. I detta fall 

har kommunen beviljat föreningen en checkkredit för att klara de löpande 

utgifterna i verksamheten, särskilt under lågsäsong. Förvaltningsrätten an-

ser därför, med utgångspunkt från att kommunen har ett intresse av att den 

kulturella verksamheten som bedrivs i Folkets Hus ska kunna fortgå, att det 

ligger inom den allmänna kompetensen att stödja föreningen. Beslutet att 

bevilja checkkrediten kan av samma skäl inte heller anses vila på orättvis 

grund. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att klagandena inte har 

visat att beslutet om att bevilja checkkredit strider mot lag. 

Slutsats 

Förvaltningsrätten anser att vad klagandena anfört inte utgör sådana om-

ständigheter som gör de överklagade besluten olagliga i något av de hänse-

enden som anges i 10 kap 8 § KL. Överklagandet ska därmed avslås i sin 

helhet. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (3109/1 C) 

Britt Dahlin 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Victoria Arenbro Forsberg 

och Inger Fältros Lundgren deltagit. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 30 av 113 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26--27 

u\ Kmnit \ 

§ 172 Dnr 989/12-04 

Avskrivning lån - Kalix Folketshusförening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalix Folketshusförenings låneskuld på 885 500 kr till 
Kalix kommun avskrivs, vilket ska ses som en kompensation för det bidrag föreningen 
gett Kalix kommun vid nybygget av Folkets Hus. I och med denna avskrivning kan inte 
Kalix Folketshusförening ställa några fler ekonomiska krav på Kalix kommun från den 
uppgörelse som gjordes då nytt Folkets Hus i Kalix skulle byggas. 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte ledamöterna Britt-Inger Nordström (S), Håkan Nyman (S) 
och Joakim Paavola (S) i handläggningen i detta ärende. 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Folkpartiet, Centerpartiet, Kalixpartiet och Moderata 
Samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Inga-Lis Samuelssons (C) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Kalix Folketshusförening har idag 29 oktober 2012, en skuld till Kalix kommun på 
885 500 kr. Skulden består av sedan tidigare lån på 675 500 kr samt ytterligare ett lån 
på 210 000 kr från 15 maj 2012. 

Kalix Folketshusförening har 1985 som bidrag överlämnat 860 000 kr till anläggnings
kostnaderna för ett nytt Kalix Folkets Hus, vilket föreningen anser skall kompenseras. 
Det kan exempelvis ske med avskrivning av lånet som föreningen har till kommunen. 

Enligt sammanträdesprotokoll, Dnr 399/84-212 m f l , överlämnade Kalix Folkets 
Husförening 860 000 kr till kommunen som ett bidrag till anläggningskostnaderna för 
bygget av ett nytt Folkets Hus i Kalix. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige i 
Kalix kommun den 1 mars 1985. 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens protokoll § 175/12. 

Yrkanden 
Stig Karlsson (S): Bifall att Kalix Folketshusförenings låneskuld på 885 500 kr till Kalix 
kommun avskrivs, vilket ska ses som en kompensation för det bidrag föreningen gett 
Kalix kommun vid nybygget av Folkets Hus. I och med denna avskrivning kan inte Kalix 
Folketshusförening ställa några fler ekonomiska krav på Kalix kommun från den 
uppgörelse som gjordes då nytt Folkets Hus i Kalix skulle byggas. 

Inga-Lis Samuelsson (C): Avslag avskrivning av lån. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ

INKOM: 2014-03-19
MÅLNR: 2499-12
AKTBIL: 16

Bilaga 1



SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidan 31 av 113 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26--27 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de skilda yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Stig Karlsson (S) yrkande. 

Expedieras till 
Kalix Folketshusförening 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 32 av 113 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26-27 

KcwHffuPrntskt ty. 

i 

§ 173 Dnr 987/12-80 

Kalix Folkets Hus - uppdragsavtal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat uppdragsavtal mellan Kalix kommun 
och Kalix Folketshusförening. Tidigare avtal mellan parterna upphör samtidigt att gälla. 
Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att lämna utvärdering/uppföljning till kommun
styrelsen den 27 maj 2013, om hur verksamheten fungerar. 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte ledamöterna Britt-Inger Nordström (S), Håkan Nyman (S) 
och Joakim Paavola (S) i handläggningen i detta ärende. 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Folkpartiet, Centerpartiet, Kalixpartiet och Moderata 
Samlingspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Inga-Lis Samuelssons (C) 
yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 24 november 1997, § 134, beslutat godkänna ett avtal 
mellan Kalix kommun och Kalix Folkets Husförening om dispositionsrätten till Kalix Fol
kets Hus. 

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2000, § 61 , godkänt förändringar i avtalet. 

Fritids- och kulturnämnden har den 9 december 2009, § 52, beslutat godkänna upprät
tat avtal mellan Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden och Kalix Folketshusförening, 
samt föreslår kommunfullmäktige besluta att avtalet med Kalix Folkets Husförening från 
kommunfullmäktige 13 juni 2000, § 61 upphävs. 

Beredningsförslag 

Uppdragsavtal mellan Kalix kommun och Kalix Folketshusförening. 

Kommunstyrelsens protokoll § 176/12. 

Yrkanden 
Stig Karlsson (S): Bifall till upprättat uppdragsavtal mellan Kalix kommun och Kalix 
Folketshusförening. Tidigare avtal mellan parterna upphör samtidigt att gälla. Fritids-
och kulturnämnden får i uppdrag att lämna utvärdering/uppföljning till 
kommunstyrelsen i maj 2013, om hur verksamheten fungerar. 
Linda Frohm (M): Återremiss. Fritids- och kulturnämnden och kommunledningen får i 
uppdrag, att återkomma med ett hyresavtal, uppdragsavtal med upphandling och en 
åtgärdsplan utifrån PWCs utredning. 

Ordföranden ställer Linda Frohms (M) återremissyrkande för röstning och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRADESPROTOKOLL Sidan 33 av 113 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26-27 

Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande propositionsordning: 

JA-röst - Bifall till att ärendet avgörs idag. 
NEJ-röst - Bifall till återremiss. 

Omröstningsresultat 
Med 27 JA-röster och 11 NEJ-röster, beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt Stig Karlssons (S) yrkande att bifalla 
upprättat uppdragsavtal mellan Kalix kommun och Kalix Folketshusförening. Tidigare 
avtal mellan parterna upphör samtidigt att gälla. Fritids- och kulturnämnden får i 
uppdrag att lämna utvärdering/uppföljning till kommunstyrelsen i maj 2013, om hur 
verksamheten fungerar. 

Expedieras till 
Kalix Folketshusförening 
Ekonomienheten 

Omröstningsprotokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 34 av 113 

SAMMANTRÄDESDATUM 
2012-11-26-27 

§ 174 Dnr 990/12-04 

Checkkredit - Kalix Folketshusförening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kalix Folketshusförening en checkkredit på max 
200 000 kr som omprövas årligen av fritids och kulturnämnden. Checkkrediten gäller 
under samma tidsperiod som uppdragsavtal finnes mellan kommunen och Kalixfolkets-
husförening och om uppdragsavtalet upphör, upphör även checkkrediten. Vid eventuella 
större ekonomiska förändringar där folketshusföreningen hamnar i ett bättre likviditets 
flöde under den svaga ekonomiska perioden kan även checkkreditslöftet omprövas och 
bedömas av fritids och kulturnämnden. 

Jäv 
På grund av jäv deltog inte ledamöterna Britt-Inger Nordström (S), Håkan Nyman (S) 
och Joakim Paavola (S) i handläggningen i detta ärende. 

Beskrivning av ärendet 
Under perioder, främst sommartid, har Kalix Folketshusförening låg beläggning av 
kulturarrangemang, konferenser m.m. Detta påverkar likviditetsflödet negativt. Under 
dessa svaga ekonomiska perioder finns ett behov av en checkkredit för att täcka de lö
pande utgifterna. Kalix kommun, genom beslut i kommunfullmäktige 11 oktober 2010, 
gick i borgen för att Kalix Folketshusförening skulle få en checkkredit. Se sammanträ
desprotokoll med Dnr 828/10-04. Kalix kommun gick i borgen för 300 000 kr och att 
checkkrediten årligen skrivs ned med 50 000 kr med start 31 december 2011. 
31 december 2012 är checkkrediten på 200 000 kr. 

Enligt önskemål/ansökan vill Kalix Folketshusförening ha en fast checkkredit på 
200 000 kr, där Kalix kommun går i borgen för detta. 

Beredningsförslag 
Kommunstyrelsens protokoll § 177/12. 

Expedieras till 
Kalix Folketshusförening 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om
de fortfarande är aktuella – behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

Bilaga 2



Kammarrätten mål nr 6516-05

KamR 6516-05

KamR 6516-05

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL

Länsrätten i Stockholms län
LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN

Rotel 221, Avd 2

DOM

2005-09-23 Meddelad i Stockholm

Mål nr 14706-05

KLAGANDE

1. Gilbert de Wendel

2. Michael Fridebäck

3. Renato D’Amore

MOTPART

Haninge kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT

Kommunfullmäktiges i Haninge kommun beslut den 13 juni 2005. § 81, se bilaga 1

SAKEN

Laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) - KL

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Haninge kommun beslutade den 13 juni 2005 att bevilja Friskis & Svettis i Haninge kommunal
borgen för ett lån på högst 18,5 miljoner kronor för uppförande av en egen lokal. Följande villkor gäller som
förutsättning för borgensåtagandet:

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1991-0900_K10


1. Föreningen skall efter genomförd detaljprojektering och inhämtade anbud men innan bindande beställning
redovisa en byggkostnadskalkyl som visar att bygget ryms inom den tänkta borgensramen samt att en
aktualiserad realistisk intäkts- och kostnadskalkyl.

2. Föreningen skall årligen till kommunen ålägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två
tiondels procent av aktuell lånesumma för vilken kommunen tecknat kommunal borgen. Riskpremien skall
årligen betalas den 30 juni och beräknas på aktuell låneskuld vid motsvarande datum.

3. Föreningen skall vederlagsfritt upplåta tider i den nya hallen till kommunen för användning i det
hälsobefrämjande personalarbetet. t.ex. personaljympa, personalmotion och annan friskvård för Haninge
kommuns personal, motsvarande cirka fem veckotimmar (företrädesvis på dagtid).

4. Föreningen förbinder sig att jämfört med år 2004 lämna tider för annan uthyrning i Haninge kommuns
idrottshallar motsvarande minst 30 veckotimmar.

YRKANDEN M.M.

Gilbert de Wendel, Michael Fridebäck och Renato D’Amore överklagar kommunfullmäktiges beslut och yrkar att
länsrätten upphäver beslutet. Till stöd för sin talan anför de i huvudsak följande. Att bevilja Friskis & Svettis
kommunal borgen strider mot 2 kap. 8 § KL då Friskis & Svettis i detta avseende måste betraktas som enskild
näringsidkare och det inte är någon kommunal angelägenhet att lämna sådant stöd som borgen. Att Friskis &
Svettis årligen skall erlägga en riskpremie strider mot 2 kap. 7 § KL då detta innebär att kommunen bedriver
spekulativ verksamhet.

Domskäl

Tillämpliga bestämmelser

Av 2 kap. 1 § KL följer att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt
intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar och som inte skall
handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Av 2 kap. 7 § KL följer att kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och
går ut på an tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.

Av 2 kap. 8 § KL följer att kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att främja näringslivet i kommunen
eller landstinget. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för
det.

Av 10 kap. 1 § första stycket KL följer att varje medlem av en kommun har rätt an fa lagligheten av kommunens
eller landstingets beslut prövad genom an överklaga till länsrätten.

Av 10 kap. 8 § första stycket KL följer att överklagat beslut skall upphävas om

1. det inte har tillkommit i laga ordning

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller,

4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Av paragrafens tredje stycke följer att något annat beslut inte får sättas i det överklagade beslutets ställe.

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1991-0900_K2_P8
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Utredningen i målet

Av skrivelse från ordföranden Agneta Svensson och verksamhetsledaren Maria Nordeman, Friskis & Svettis i
Haninge, framgår bl.a. följande. Friskis & Svettis är en sammanslutning av ideellt arbetande idrottsföreningar med
den gemensamma nämnaren att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Verksamheten
finansieras av medlemsavgifter och träningsavgifter. Friskis & Svettis i Haninge har cirka 70 funktionärer som alla
arbetar ideellt på sin fritid. I genomsnitt erhåller de ett arvode på cirka 2 300 kr per år. Dessutom betalar ledarna 20
procent av kostnaderna för sin utbildning. Alla funktionärer betalar sina egna träningskläder och träningsskor.
Utöver de ideellt arbetande finns två anställda, en verksamhetsledare som arbetar 50 procent och en kanslist som
arbetar 50 procent.

Av kommunens policy för borgen framgår bl.a. följande. Borgen till föreningsliv prövas efter ansökan i varje enskilt
fall. Kommunen kan i vissa fall bevilja borgen för anskaffande av anläggningar i föreningsregi där ekonomisk
bärighet kan förväntas.

Enligt registreringsbevis är Friskis & Svettis i Haninge registrerad hos Skatteverket som en ideell förening vars
huvudsakliga verksamhet är idrottsutövning.

Länsrättens bedömning

Fråga i målet är om kommunfullmäktiges i Haninge kommun beslut att bevilja Friskis & Svettis i Haninge kommunal
borgen för ett lån på högst 18,5 miljoner kronor för uppförande av en egen lokal och som villkor för
borgensätagandet föreskriva att Friskis & Svettis årligen skall ålägga en riskpremie strider mot bestämmelserna i 2
kap. 7 och 8 §§ KL.

Kommunerna får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunernas område eller dess medlemmar. Av förarbetena till KL (prop. 1990/91:117, s. 148) framgår att om det
med hänsyn till arten av ett visst ändamål anses vara ett allmänt intresse att en kommun främjar ett visst ändamål,
är den berättigad till detta, även om åtgärden bara kommer en mindre del av kommunens område eller ett mindre
antal av medlemmarna direkt till godo. Allmänintresset skall bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt,
ändamålsenligt, skäligt o.s.v. att kommunen befattar sig med angelägenheten. Till området för kommunernas
allmänna kompetens hör bl.a. fritidsverksamhet och kommunerna har en i praxis bekräftad befogenhet att
ekonomiskt stödja idrottsrörelsen och dess anläggningar. En kommun har t.ex. ansetts oförhindrad att göra
borgensåtagande för en förening för utrustning av bowlinghall (RÅ 1970 C 86), teckna borgen eller lämna annat
ekonomiskt stöd till förening för anläggande av konstfrusen isbana (RÅ 1962 1219 och RÅ 1970 C 70) samt bidra
med pengar till golfklubb för anläggning av golfbana (RÅ 1972 C 85 och RÅ 1975 Ab. 258). Även de kommunala
insatserna på fritidsverksamhetens område är underkastade de allmänna principerna för kommunal verksamhet.
Kommunerna fås således inte ge sig in på företag vars huvudsakliga syfte är att ge kommunen en ekonomisk vinst
eller lämna understöd till enskilda näringsidkare.

Av handlingarna i målet har framkommit art Friskis & Svettis är en ideell förening vars syfte bl.a. är att erbjuda
lättillgänglig träning av hög kvalitet. Den verksamhet Friskis & Svettis bedriver är således sådan verksamhet som
hör till området för den kommunala kompetensen vilken kommunen har befogenhet att stödja ekonomiskt. Med
hänsyn till att Friskis & Svettis är en hos Skatteverket registrerad ideell förening vars huvudsakliga verksamhet är
idrottsutövning finner länsrätten att det av kommunen beviljade borgensåtagandet inte kan betraktas som
understöd till en enskild näringsidkare. Länsrätten finner att det i målet inte heller har framkommit att det
huvudsakliga syftet med det villkorade borgensåtagandet har varit att ge kommunen en ekonomisk vinst. Det
aktuella beslutet kan därmed inte anses sta i strid med 2 kap. 7 och 8 §§ KL. Mot bakgrund av det nu anförda finner
länsrätten att kommun genom beslutet att bevilja Friskis & Svettis i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst
18,5 miljoner kronor för uppförande av en egen lokal med villkor att Friskis & Svettis årligen skall erlägga en
riskpremie inte kan anses ha överskridit sin befogenhet i de avseenden klagandena gjort gällande. På grund härav

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1991-0900_K2_P7
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Annika Sandström

JM

Bilaga 1

HANINGE KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2005-06-13

Dnr KS 22 / 2005

§ 81 Ansökan om borgen Friskis & Svettis, Haninge

Bilaga 99.05 Se bunt 9 + 10

Ärendet till kommunfullmäktige

I ansökan till Haninge kommun 2005-02-01 ansöker Friskis&Svettis, Haninge om att Haninge kommun går i borgen
för ett lån på upp till 18,5 mkr, att användas till finansiering av byggandet av egen lokal samt att Haninge kommun
till föreningen upplåter mark att nyttja för detta ändamål.

I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 9 april 2005 framgår bl a följande.

Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med drygt 1 400 medlemmar och ser idag ett stort behov att kunna samla
alla aktiviteter i en egen lokal.

Projektet är kostnadsberäknat till 18,5 mkr och byggtiden beräknas till 5-6 mån från byggstart. Byggnaden är på
sammanlagt 921 kvm.

Förutsättningar för att erhålla kommunal borgen

Enligt kommunens borgenspolicy antagen av kommunstyrelsen 1993-10-18 § 277 och reviderad 1994-11-30 § 341
framgår under rubriken borgen till föreningsliv att frågan prövas efter ansökan i varje enskilt fall. Kommunen kan i
vissa fall bevilja borgen för anskaffande av anläggningar i föreningsregi där ekonomisk bärighet kan förväntas.
Som motiv anges förenings- och samlingslokaler samt idrottsanläggningar som kan anses främja kommunens
invånare är en kommunal angelägenhet.

I detta fall uppfyller Friskis&Svettis villkoren för en prövning av de ekonomiska förutsättningarna genom att de är en
ideell förening verksam i kommunen och att anläggningen, för vilken kommunal borgen önskas, är en
idrottsanläggning som kommer alla kommuninvånare till del.

och då klagandena inte gjort gällande att beslutet strider mot någon annan grund i 10 kap. 8 § KL skall
överklagandena avslås.

Domslut

Länsrätten avslår överklagandena.
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Analys av de ekonomiska förutsättningarna för projektet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den 2005-03-29 reviderade likviditetsbudgeten på 5 års sikt för
projektet. I den månadsvis redovisade budgeten är produktionskostnaden för en anläggning på 18,5 mkr inlagd
tillsammans med de löpande driftskostnaderna och beräknade intäkter.

I kalkylen har räntekostnaderna beräknats till 4 %. De årliga räntekostnaderna uppgår till ca 700 tkr.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer denna kostnad som realistisk utifrån en bedömning av ränteutvecklingen
som kan göras idag och med den förutsättningen att kommunal borgen beviljas. I budgeten för år 2 (anläggningen
färdigställd under år 1) beräknas driftkostnaden exkl. räntekostnaden till ca 2,2 mkr. Total driftkostnad inkl. ränta
uppgår till 2,9 mkr. Intäktskalkylen år 2 bygger på en försiktig ökning av dagens antal deltagare i
gympaverksamheten där dagens kostnad för terminskort 650 kr ökas till 750 kr och årskortet för motsvarande
verksamhet ökas från dagens 1 100 kr till 1 350 kr. Till dagens intäkter tillkommer bl a intäkter för den planerade
gymverksamheten och spinningverksamheten. Presenterad intäktskalkyl ger ett årligt överskott på knappt 100 tkr.
Utifrån dagens verksamhet och vetskapen om intresset för gym och spinning m m anser
kommunstyrelseförvaltningen redovisad intäktskalkyl som fullt realistisk.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att mycket goda förutsättningar finns för att föreningen ekonomiskt
ska klara att finansiera en verksamhet i en nyuppförd anläggning. Denna bedömning bygger på dagens verksamhet
och det intresse som finns för motion bedriven utifrån de idéer som Friskis&Svettis arbetar efter. Skulle detta
intresse på sikt minska kan föreningen självklart få bekymmer att finansiera sin verksamhet. I en situation där
kommunen skulle få infria hela sitt borgensåtagande skulle dock kommunen få tillgång till en idrottshall med
lokaler som skulle efterfrågas av kommunmedborgare och övriga idrottsföreningar.

Övriga positiva effekter för kommunen vid tillskapandet av en ny idrottshall

Ett förverkligande av Friskis&Svettis projekt kan ses som en viktig del i planerna på tillskapandet av ett
idrottscampus i Torvallaområdet. Med tillkomsten av anläggningen skulle också ett antal tider frigöras i
kommunens gymnastiklokaler och gymnastikhallar.

Kommunstyrelseförvaltningens sammanfattande bedömning är att

Friskis&Svettis uppfyller de kriterier för kommunal borgen som kommunen ställt i sin borgenspolicy. Ett
förverkligande av projektet skulle också tillskapa ett för kommunen önskvärt tillskott av lokaler för inomhusidrott.
Utifrån de av kommunen uppställda reglerna för en kommunal borgen har vi inget att erinra mot ett beslut om att
bevilja Friskis&Svettis i Haninge borgen för ett lån på högst 18,5 mkr för uppförande av en egen lokal för sin
verksamhet.

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen:

1. Haninge kommun beviljar Friskis&Svettis i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst 18.5 mkr för
uppförande av en egen lokal.

2. Följande villkor gäller som förutsättning för borgensåtagandet:

* Föreningen ska efter genomförd detaljprojektering och inhämtade anbud men innan bindande beställning redovisa
en byggkostnadskalkyl som visar att bygget ryms inom den tänkta borgensramen samt en aktualiserad realistisk
intäkts- och kostnadskalkyl.

* Föreningen ska till kommunen årligen erlägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två tiondelar av
aktuell räntesats för borgenslånet.



* Föreningen ska vederlagsfritt upplåta tider i den nya hallen till kommunen för användning i det hälsobefrämjande
personalarbetet, t ex personaljympa, personalmotion och annan friskvård för Haninge kommuns personal,
motsvarande cirka fem veckotimmar (företrädesvis på dagtid).

* Föreningen förbinder sig att jämfört med år 2004 lämna tider för annan uthyrning i Haninge kommuns idrottshallar
motsvarande minst 30 veckotimmar.

3. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen, mark o exploatering, att upprätta förslag till erforderligt kontrakt
för markarrende med basvärde 40 000 kronor per år i 2005 års prisnivå. Arrendeavtalet skall beslutas av
kommunfullmäktige efter det att villkoren i punkt 2 är uppfyllda och uppdragen i punkt 4 är redovisade.

4. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att redovisa hur kommunen på ett alternativt sätt skulle använda
lokalerna om Friskis&Svettis av någon anledning skulle avträda dem efter uppförandet samt att även redovisa om
konkurrenssituationen gentemot kommersiell gym- och motionsverksamhet i Haninge skulle påverkas av ett
kommunalt stöd till bl. a. en utvidgad verksamhet i Friskis&Svettis regi med gym, spinning m. m. Dessa
redovisningar skall ske i god tid innan Friskis&Svettis skall redovisa sina kalkyler enligt punkt 2 ovan.

–––

Gilbert de Wendel (m) yrkar avslag.

Marie Litholm (kd) yrkar i första hand återremiss, i andra hand avslag.

Pelle Svensson (s) yrkar med instämmande av Peter Grip (v) bifall till kommunalrådsberedningens förslag.

Ordföranden sammanfattar inkomna yrkanden och föreslår propositionsordning som godkänns.

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras
och finner att det skall avgöras i dag.

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet och finner
kommunalrådsberedningens förslag antaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt kommunalrådsberedningens förslag.

Gilbert de Wendel, Lars G Andersson, Martina Mossberg samtliga (m) och Marie Litholm (kd) reserverar sig mot
beslutet.

–––

Kommunfullmäktige 13 juni 2005:

Pelle Svensson (s) yrkar med instämmande av Peter Grip (v), Tommy Lundin (fp) och Leif Kjellstrand (s) bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande ändring av punkt 2. andra *satsen: ”Föreningen ska till kommunen årligen
erlägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två tiondels procent av aktuell lånesumma för vilken
kommunen tecknat kommunal borgen. Riskpremien ska årligen betalas den 30 juni och beräknas på aktuell
låneskuld vid motsvarande datum.”

Gilbert de Wendel (m) yrkar med instämmande av Åke Holmström (kd) och Lars Dock (m) avslag.



Ordföranden sammanfattar inkomna yrkanden och föreslår propositionsordning som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med föreslagen ändring av Pelle Svensson (s) m fl
och avslagsyrkandet och finner kommunstyrelsens förslag med föreslagen ändring av punkt 2, andra *satsen
antaget.

Votering begärs.

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag med föreslagen
ändring röstar ja, den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.

Omröstningen sker med voteringsanläggning. Omröstningsresultatet se bilaga.

Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 16 nej-röster enligt kommunstyrelsens förslag. 4 platser är
vakanta.

Kommunfulimäktiges besiut:

1. Haninge kommun beviljar Friskis&Svettis i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst 1E.5 mkr för
uppförande av en egen lokal.

2. Följande villkor gäller som förutsättning för borgensåtagandet:

* Föreningen ska efter genomförd detaljprojektering och inhämtade anbud men innan bindande beställning redovisa
en byggkostnadskalkyl som visar att bygget ryms inom den tänkta borgensramen samt en aktualiserad realistisk
intäkts- och kostnadskalkyl.

* Föreningen ska till kommunen årligen erlägga en riskpremie för borgensåtagandet som motsvarar två tiondels
procent av aktuell lånesumma för vilken kommunen tecknat kommunal borgen. Riskpremien ska årligen betalas
den 30 juni och beräknas på aktuell låneskuld vid motsvarande datum.

* Föreningen ska vederlagsfritt upplåta tider i den nya hallen till kommunen för användning i det hälsobefrämjande
personalarbetet, t ex personaljympa, personalmotion och annan friskvård för Haninge kommuns personal,
motsvarande cirka fem veckotimmar (företrädesvis på dagtid).

* Föreningen förbinder sig att jämfört med år 2004 lämna tider för annan uthyrning i Haninge kommuns idrottshallar
motsvarande minst 30 veckotimmar.

3. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen, mark o exploatering, att upprätta förslag till erforderligt kontrakt
för markarrende med basvärde 40.000 kronor per år i 2005 års prisnivå. Arrendeavtalet skall beslutas av
kommunfulimäktige efter det att villkoren i punkt 2 är uppfyllda och uppdragen i punkt 4 är redovisade.

4. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att redovisa hur kommunen på ett alternativt sätt skulle använda
lokalerna om Friskis&Svettis av någon anledning skulle avträda dem efter uppförandet samt att även redovisa om
konkurrenssituationen gentemot kommersiell gym- och motionsverksamhet i Haninge skulle påverkas av ett
kommunalt stöd till bl. a. en utvidgad verksamhet i Friskis&Svettis regi med gym, spinning m. m. Dessa
redovisningar skall ske i god tid innan Friskis&Svettis skall redovisa sina kalkyler enligt punkt 2 ovan.

Marietta de Pourbaix-Lundin, Martina Mossberg, Sedat Dogru, Lars Dock, Mauritz Carlson, Gilbert de Wendel, Daniel
Lassnäs, Kjell Larsson samtliga (m), Marie Litholm, Lars-Göran Lehrmark, Berith Jansson, Åke Holmström samtliga
(kd), Yvonne Radestam (mp), Harry Edlund, Ralph Henning (-) och Ove Andersson (vtp) reserverar sig mot beslutet.



Bilaga 2

2005-06-13 Votering

Bilaga § 81

Ärende: Ansökan om borgen Friskis & Svettis

Punkt nr .......... på föredragningslistan

JA 41

NEJ 16

AVSTÅR 0

FRÅNVARANDE 4

1. Staffan Holmberg (s) Ja

2R. Anna-Lena Andrén (s) Ja

3. Pelle Svensson (s) Ja

4. Gunnel Trelje (s) Ja

5R. Eva Westerlund (s) Ja

6. Lena Malm (s) Ja

7. Robert Noord (s) Ja

8. Anita Roos (s) Ja

9R. Kenneth Forsberg (s) Ja

10R. C. Anders Lindberg (s) Ja

11. Anders Lindberg (s) Ja

12. Barbro Nordgren (s) Ja

13. Sören Sturesson (s) Ja

14. Tuula Niiinivirta (s) Ja

15R. Lars-lnge Lundblad (s) Ja

16. Anne Britt Gerlöw (s) Ja

17. Leif Kjellstrand (s) Ja

18 Krystyna Munthe (s) Ja



18. Krystyna Munthe (s) Ja

19R. Lars Wasberg (s) Ja

20. Meeri Wasberg (s) Ja

21. Jaan Ungerson (s) Ja

22. Carina Wester (s) Ja

23. Per Ryhd (s) Ja

24. Branka Jovic (s) Ja

25. Sahir Drammeh (s) Ja

26. Hans Carlsson (s) Ja

27R. Gunilla Fredlund (s) Ja

28R. Anette Johansson (s) Ja

29. Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Nej

30. Martina Mossberg (m) Nej

31. Sedat Dogru (m) Nej

32R. Lars Dock (m) Nej

33. Mauritz Carlson (m) Nej

34. Gilbert de Wendel (m) Nej

35. Åke Söderlund (m) Frånvarande

36R. Daniel Lassnäs (m) Nej

37R. Charlotte Schröder (m) Frånvarande

38. Kjell Larsson (m) Nej

39. Tommy Lundin (fp) Ja

40. Kjell Bjerrehom (fp) Ja

41. Vera Rehnfeldt (fp) Ja

42. Birgitta Wiklund (fp) Ja

43R. Sven A Silverudd (fp) Ja

44. John Glas (fp) Ja

45. Ann-Charlotte Glas (fp) Ja

46R. Kristina Hultgren (fp) Ja



47. Bengt Sand (fp) Ja

48. Inger Wolf (v) Ja

49R. Rolf Hals (v) Ja

50. Karin Otter (v) Ja

51. Peter Grip (v) Ja

52. Gülten Erdogan (v) Frånvarande

53. Marie Litholm (kd) Nej

54. Lars-Göran Lehrmark (kd) Nej

55. Berith Jansson (kd) Nej

56. Åke Holmström (kd) Nej

57. Yvonne Radestam (mp) Nej

58. Vilhelm Olsson (mp) Frånvarande

59. Harry Edlund (-) Nej

60. Ralph Henning (-) Nej

61R. Ove Andersson (vtp) Nej
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Haninge kommun

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Länsrättens i Stockholm län dom den 23 september 2005 i mål nr 14706-05

SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL

Gilbert de Wendel, Michael Fridebäck och Renato D’Amore fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Friskis &
Svettis IF i Haninge bedriver kommersiellt betingad friskvårdsverksamhet i konkurrens med andra företag, vilka inte
får del av motsvarande förmåner i form av kommunal borgen. Länsrätten har motiverat utgången i sitt avgörande
med att Friskis & Svettis IF i Haninge bedriver verksamhet som omfattas av den kommunala kompetensen, varför
det beslutade stödet skall anses lagligt i sig. Vad länsrätten emellertid har bortsett från är att det av senare
rättspraxis framgår att ett beslut om kommunalt stöd till en verksamhet som i och för sig ligger inom den
kommunala kompetensen mycket väl kan anses utgöra otillåtet kommunalt stöd. Detta under förutsättning att de
aktuella stödåtgärderna riktar sig till visst enskilt företag samt avser verksamhet som bedrivs i konkurrens med
andra enskilda företag, vilka inte får del av motsvarande förmåner (jfr Regeringsrättens avgörande i RÅ 1993 ref.
93).

Haninge kommun bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Friskis & Svettis IF i Haninge är en
självständig juridisk person och har så varit sedan år 1984. Föreningen tillhör en riksorganisation till vilken
lokalföreningen betalar medlemsavgift. Riksorganisationen hjälper lokalföreningarna med exempelvis utbildning
och inspiration. Varje lokalförening har sina egna stadgar, men de följer i princip de stadgar som
Riksidrottsförbundet tagit fram för idrottsföreningar. Verksamheten i Haninge finansieras av medlems- och
träningsavgifter. Föreningen har i dag cirka 1 400 medlemmar och cirka 70 ideellt arbetande funktionärer. Av
registreringsbevis för Friskis & Svettis IF i Haninge och intyg från Skatteverket framgår att föreningen inte ansågs
bedriva näringsverksamhet vid 2005 års taxering. Föreningens verksamhet är inte kommersiell, utan den bygger på
ideellt arbete. Verksamheten bedrivs av ideellt arbetande medlemmar, som i genomsnitt far ett arvode om 2 300 kr
per år för att som funktionärer leda olika grupper. Dessa ledare, som utför arbetet under sin fritid, betalar själva sina
träningskläder och betalar 20 procent av sin utbildningskostnad. Det är uppenbart att dessa ersättningsnivåer ligger
på en sådan nivå att funktionärerna inte kommer i närheten av att kunna försörja sig på denna sysselsättning. Om
Friskis & Svettis IF i Haninge själv eller av Skatteverket hade betraktats som ett kommersiellt företag eller en
ekonomisk förening hade förhållandet varit annorlunda. Ett kommunalt stöd till en sådan verksamhet hade med
största sannolikhet inte varit kompetensenligt. Det huvudsakliga syftet med det villkorade borgensåtagandet har
inte varit att ge kommunen ekonomisk vinst. Det skall i stället ses som en ersättning för den risk som kommunen
löper med anledning av borgensåtagandet. Det är inte ovanligt att kommunerna tar ut en riskpremie, och det finns i
rättspraxis stöd för uttagande av sådan premie.

Gilbert de Wendel, Michael Fridebäck och Renato D’Amore genmäler i huvudsak följande. Friskis & Svettis IF i
Haninge har cirka 70 arvoderade träningsledare, vilket sammantaget motsvarar flera årsarbetskrafter.
Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter som föreningen tar ut från sina 1 400 medlemmar.
Föreningen riktar sig i sin verksamhet till allmänheten och medlemskap följer automatiskt när man köper
föreningens tjänster i form av årskort m.m. för träning. Prissättningen följer den allmänna prisbilden på marknaden
för liknande tjänster. Det föreligger således inte någon skillnad i relevant hänseende mellan den
friskvårdsverksamhet som Friskis & Svettis bedriver och sådan verksamhet som bedrivs av andra konkurrerande
friskvårdsföretag. Friskis & Svettis IF i Haninge är hos Skatteverket registrerad som arbetsgivare. Begreppet
näringsverksamhet är tämligen vidsträckt. Vad som skall anses utgöra näringsidkare eller företag avgörs av även
annat än den rent skattemässiga klassificeringen. Rent allmänt gäller att de flesta aktiviteter som ideella föreningar
utövar och som innefattar någon form av yrkesmässig ekonomisk verksamhet utgör näringsverksamhet i rättslig
mening. Något krav på vinstsyfte i verksamheten finns som regel inte, även om denna bedrivs av föreningar.
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Undantag kan i vissa fall anses föreligga för enstaka verksamheter i begränsad omfattning. Om en förenings enda
ekonomiska verksamhet består i att anordna ett mindre evenemang till självkostnadspris eller till en blygsam vinst
någon gång årligen faller exempelvis denna möjligen utanför begreppet näringsverksamhet. Om föreningens
verksamhet sköts av anställd eller arvoderad personal torde denna däremot oftast vara att anse som
näringsverksamhet. Vid bedömning enligt bokföringslagen utgör varje form av verksamhet av ekonomisk eller
kommersiell natur näringsverksamhet. Det spelar således inte någon roll i vilken juridisk form som verksamheten
bedrivs. Ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet i icke helt obetydlig omfattning omfattas således
av lagens näringsidkarbegrepp. I konkurrenslagens mening innefattar termen företag med ett liknande synsätt
samtliga sådana verksamheter, av ekonomisk eller kommersiell natur som bedrivs på den allmänna marknaden.
Det spelar härvidlag inte någon roll om verksamheten är inriktad på att ge vinst eller i vilken juridisk form som
verksamheten bedrivs. Också ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet av någon omfattning
innefattas i konkurrenslagens näringsidkarbegrepp. Även inom konsumenträtten gäller ett liknande förhållande, där
det är verksamhetens art och omfattning som styr bedömningen av huruvida näringsverksamhet förekommer eller
inte. Allmänna reklamationsnämnden, som enbart har att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare, har i
ett flertal avgöranden bedömt ärenden som rör Friskis & Svettis-föreningar. Nämnden måste således ha fastslagit
att sådana föreningar per definition skall anses utgöra näringsidkare i för nämnden relevant avseende. Mot denna
bakgrund är Friskis & Svettis IF i Haninge att betrakta som näringsidkare i den mening som avses i 2 kap. 8 § KL.
Vidare riskerar beslutet att strida mot EG-rättens statsstödsbestämmelser. Den bärande tanken bakom förbudet
mot spekulativ verksamhet, som stadgas i 2 kap. 7 § KL, har varit att kommunerna inte skall använda skattepengar
till ren spekulation, utan för att tillhandahålla kommunmedlemmarna allmännyttig service. Den omständigheten att
kommunen har ansett sig behöva kompensera sig med en riskpremie innebär att kommunen tydligen har bedömt
det aktuella åtagandet som riskabelt samt enligt mönster från den kommersiella kreditgivningen velat betinga sig
en ersättning för denna risk. Det är svårt att förstå på vilket sätt denna riskpremie kan motsvara en kostnad hos
kommunen. Skulle borgensåtagandet inte lösas ut har kommunen knappast haft någon kostnad, medan i det
omvända fallet kostnaden riskerar att bli mångdubbelt större än riskpremien.

Haninge kommun anför med anledning av genmälet bl.a. följande. Sveriges kommuner har under årtionden lämnat
betydande bidrag till lokala idrottsorganisationer och till uppförande av idrottsanläggningar. Detta har i mycket stor
utsträckning godtagits i rättspraxis. Friskis & Svettis IF i Haninge får värderas utifrån den av föreningen beskrivna
verksamheten. I vart fall har klagandena inte invänt mot föreningens dokumentation. Det som bedrivs är
föreningsverksamhet som är avgiftsbaserad efter de kostnader som föreningen har. Att föreningen har två
deltidsanställda som sköter administration eller lämnar en förhållandevis blygsam ersättning till träningsledarna,
skiljer inte Friskis & Svettis IF i Haninge från andra föreningar av jämförlig storlek, som också är berättigade till
kommunalt stöd.

Domskäl

Kammarrätten gör i likhet med länsrätten den bedömningen att den verksamhet som Friskis & Svettis IF i Haninge
bedriver är sådan att den faller inom området för den kommunala kompetensen. Kommunen kan således ha rätt att
stödja denna verksamhet ekonomiskt. Även kompetensenliga insatser är emellertid underkastade de allmänna
principerna som gäller för kommunal verksamhet (jfr RÅ 1993 ref. 93).

I 2 kap. 8 § KL stadgas att kommuner får lämna individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare bara om det finns
synnerliga skäl. Vad som åsyftas med näringsidkare framgår inte av KL. Inte heller ger lagens förarbeten någon
närmare ledning. Mot bakgrund av det närmast totala förbudet för kommuner att lämna individuellt riktat stöd
måste, enligt kammarrättens mening, begreppet näringsidkare i detta sammanhang ges en vid tolkning. Den
inkomstskatterättsliga klassificeringen av en association kan därför inte ensam styrka att denna inte är att
betrakta som näringsidkare i KL:s mening. Kammarrätten finner vid en samlad bedömning av vad som framkommit
om Friskis & Svettis IF i Haninges verksamhet - särskilt att föreningen tillhandahåller tjänster av sådant slag som
även tillhandahålls av andra näringsidkare - att föreningen är att betrakta som näringsidkare enligt 2 kap. 8 § KL.

Det ifrågavarande borgensåtagandet skall således lämnas till en viss enskild näringsidkare, vilken skall bedriva
verksamhet i konkurrens med andra näringsidkare, som inte får del av motsvarande förmån. I målet har inte visats

https://juno.nj.se/document/abs/RR_1993_REF_0093
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1991-0900_K2_P8
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1991-0900_K2_P8


Per Anders Lindgren, lagman

Kerstin Svensson, kammarrättsråd

Annica Lindblom, kammarrättsråd referent

Torbjörn Almerheim, föredragande

I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna Rolf Schwerin och Christina Tallberg (skiljaktig mening, se
bilaga C).

att förekommande behov av sådan verksamhet som Friskis & Svettis IF i Haninge bedriver inte kan tillgodoses på
annat sätt. Inte heller har det i övrigt framkommit några synnerliga skäl för undantag från förbudet mot understöd
till enskilda näringsidkare. Det överklagade beslutet strider således mot lag och skall därför upphävas.

Domslut

Kammarrätten upphäver kommunfullmäktiges i Haninge kommun beslut den 13 juni 2005, § 81, att bevilja Friskis &
Svettis IF i Haninge kommunal borgen för ett lån på högst 18,5 miljoner kronor.

Skiljaktig mening

Målet föredras varefter rätten beslutar dom. Christina Tallberg är skiljaktig och anför följande. Vad klagandena har
anfört i kammarrätten och vad som i övrigt har förekommit i målet föranleder inte mig att göra någon annan
bedömning än den som länsrätten har gjort. Överklagandet skall därför avslås.



Bidragsbestämmelser

Här presenteras de fullständiga tillämpningsreglerna som är antagna för
föreningsbidrag i Ale kommun angående Kultur och fritid, vilka gäller från
och med 2020-01-01.

Målsättning
I Ale kommun ska det finnas ett rikt och varierat föreningsliv. Alla barn, ungdomar
och vuxna skall finna det intressant och stimulerande att vara med i en förening.
Föreningsbidrag i Ale kommun syftar till att stötta det lokala föreningslivet och skapa
förutsättningar för ett rikt och varierat föreningsliv. Förutom stöd i form av
föreningsbidrag fungerar kommunen, Kultur och fritid som en stöttande och
vägledande resurs.

Kommunen ska i samverkan med föreningslivet verka för att befintliga och nya
mötesplatser speglar och tillgodoser föreningslivets olika behov.

Tillsammans med föreningslivet ska kommunen arbeta för att skapa mötesplatser för
alla och positiva ungdomsmiljöer, samt stimulera till engagemang och verksamheter
mot våld, droger och främlingsfientlighet.

Barn- och ungdomsverksamhet är prioriterat och ska uppmuntras och stödjas.
Föreningslivet i Ale är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och ska stödja jämställdhet,
jämlikhet och integration.

Allmänna bestämmelser
Bidrag kan betalas ut till förening/organisation som bedriver verksamhet i och är
registrerad som förening i Ale kommun. För förening registrerad i annan kommun
med verksamhet i Ale kommun krävs att föreningen har en sektion i Ale med minst
10 medlemmar.

Medlem är den som:
• Är registrerad i föreningen.
• Har erlagt medlemsavgift.
• Har stadgeenliga möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och utformning.

Föreningen skall vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas
som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.
Annan förening som uppfyller övriga krav i dessa bestämmelser kan erhålla bidrag.
Prövning om bidrag sker från fall till fall och bedöms efter värdet och omfattningen av
den verksamhet som föreningen bedriver, eller att föreningen och dess anläggning är
en viktig tillgång till exempel ur ett lokalt ortsutvecklingsperspektiv.

För att vara bidragsberättigad ska föreningen:
• Bedriva ideell verksamhet.
• Vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
• Vara registrerad hos kommunen.
• Ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar.



• Vara medlem i riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i
det lokala föreningslivet.
• Varje år, senast 30/4, inkomma med verksamhetsplan, årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt aktuellt
medlemsantal.
• Föreningar med brutet räkenskapsår skall inkomma med handlingar senast 2
månader efter årsstämman.

För att vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag krävs:
• Att fullständig ansökan är inkommen via det digitala systemet inom angiven tid.
• Att kriterierna för det sökta bidraget är uppfyllda och att budgetutrymme finns.
• Att föreningen har ett bankgiro, plusgiro eller bankkonto.

Föreningar har inte per automatik rätt till bidrag. Bedömning görs individuellt efter
inkommen ansökan och i enlighet med specifika kriterier för den sökta
bidragsformen. För sent inkomna ansökningar riskerar avslag.

Taxor och bestämmelser för lokaluthyrning, se ale.se/taxor.

Frågor gällande bidragsregler ställs till Kultur och fritid.

Bidrag som kan sökas av vuxenförening:

RIKTAT BIDRAG

Bidrag kan utbetalas till följande typer av verksamheter som ryms inom Kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde:
• Socialt inriktad verksamhet, t ex familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, upp-
sökande verksamhet eller helgverksamhet.
• Utvecklingsprojekt.
• Försöksverksamhet.
• Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet.

Bidragen prövas från fall till fall.

Ansökan insändes till Ale kommun senast 3 månader innan planerad start. Till
ansökan skall bifogas program och kostnadsplan. Ansökan görs i kommunens
digitala system.

INVESTERINGSBIDRAG ANLÄGGNING

Bidraget syftar till att hjälpa föreningar ekonomiskt med finansiering av
verksamhetsrelaterad utrustning, maskiner eller liknande. Bidrag kan även ges till
föreningar vars anläggningar är i behov av om- eller tillbyggnad eller visst
nybyggnadsarbete.

https://ale.se/kultur--fritid/motesplatser/boka-lokal/taxor-och-bestammelser.html


Bidraget skall ansökas och beviljas före planerat igångsättande av byggnation,
alternativt före inköp av utrustning. Bidrag kan även betalas ut till större
underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under kommande
verksamhetsår.

Bidraget finns inte alltid att söka utan avgörs av Kultur- och fritidsnämndens budget.
När bidraget finns och kan sökas ser föreningen detta i kommunens digitala system.

Ansökan insändes till Ale kommun senast den 1 oktober. Ansökan görs i kommunens
digitala system.



 

KFN 26/17 

Bilaga 1 

 

Besöksadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: kulturfritid@molndal.se 

Handläggning av ansökningar om ränte- och amorteringsfria lån 

Regler 

Ränte- och amorteringsfria lån kan sökas av ideella föreningar med säte i 

Mölndals stad. 

Lånen är avsedda för tillbyggnation, renovering eller behovsanpassning av 

egenägda anläggningar. 

Om anläggningen är byggd på arrenderad mark ska arrendet löpa på minst tio år. 

Alla ansökningar prövas individuellt och är beroende av disponibla medel. Lån 

kan som mest beviljas med 1 000 000 kr. 

En förening som beviljats ränte- och amorteringsfritt lån, för en del av 

investeringskostnaderna i ett anläggningsprojekt, kan inte ansöka igen de 

kommande åren för samma projekt. 

 

Intentionen med lånen är att en variation och mångfald av föreningar ska kunna få 

hjälp. Vid bedömning av ansökningar vägs in om föreningen tidigare fått ränte- 

och amorteringsfritt lån av Mölndals stad. 

 



 

 

 

 

Besöksadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: kulturfritid@molndal.se 

Krav och rutiner för ROA-lån 

Uppgifter vi kräver in på ansökningsblanketten, förutom allmänna förenings- 
och anläggningsuppgifter 
 

 Om föreningen arrenderar eller äger marken, löptid på eventuellt arrende 

 Andra instanser föreningen sökt lån för projektet ifrån 

 Vi frågar om bygglov krävs; om man sökt, om man fått beviljat 

 Budget för byggnadsprojektet 
 Bilagor:  

Ritningar på ny-, till- eller ombyggnadsplanerna 
Beskrivning av projektet, byggnationen, vilka effekter det ska leda till 
Kopia på lagfart 
Kopior på eventuella myndighetskrav, t.ex. bygglov 
 

Under budgeten specificerar vi 
 
”Kostnaderna ska kunna styrkas med t.ex. offerter 
Finansieringen ska kunna styrkas med underlag 
När projektet är slutfört ska föreningen lämna en specificerad ekonomisk redovisning till 
Kultur- och fritidsförvaltningen.” 
 

Innan vi betalar ut pengar till förening som beviljats lån så skickar vi en 
skuldförbindelse till låntagaren i två exemplar för undertecknande av behörig 
firmatecknare. Ett exemplar behålls av låntagaren och det andra skickas tillbaka 
till Förening och idrott.  
 
För att få lånet utbetalt måste föreningen även uppvisa ett försäkringsbevis om att 
anläggningen man beviljats lån för är försäkrad. 





 Alebacken Sportklubb  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  21-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 20-09-01 - 21-08-31  Senaste vernr:  310
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-09-01 - 21-08-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1110  Byggnader  627 540,92  0,00  627 540,92
 1118  Ack avskrivn byggnader  -227 417,00  -24 824,00  -252 241,00
 1210  Inventarier Barnlift  364 152,89  0,00  364 152,89
 1229  Ack avskrivn Barnlift  -154 569,00  -18 207,00  -172 776,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  609 707,81  -43 031,00  566 676,81

 S:a Anläggningstillgångar  609 707,81  -43 031,00  566 676,81

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1910  Kassa  3 115,00  3 640,00  6 755,00
 1930  Checkräkningskonto 8105-9, 904 654 340-2  38 773,45  1 567 394,33  1 606 167,78
 1940  Placeringskonto 8105-9,904 655 124-9 (Sparkonto)  150 472,38  -50 000,00  100 472,38
 1950  Placeringskonto 8105,914161005-6 (Kommunlån)  0,00  150 000,00  150 000,00
 1970  Kontokort konto 8105-9,923 345 129-4  571,47  5 255,66  5 827,13
 1980  EURO-konto  75,73  0,00  75,73
 1990  Swish-konto 8105-9,693 520 357-7  70,00  11 402,00  11 472,00
 S:a Kassa och bank  193 078,03  1 687 691,99  1 880 770,02

 S:a Omsättningstillgångar  193 078,03  1 687 691,99  1 880 770,02

 S:A TILLGÅNGAR  802 785,84  1 644 660,99  2 447 446,83

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  1 753 350,48  531 044,44  2 284 394,92
 2019  Redovisat resultat  531 044,44  -2 327 586,19  -1 796 541,75
 S:a Eget kapital  2 284 394,92  -1 796 541,75  487 853,17

 Långfristiga skulder
 2350  Lån Ale Kommun  -3 085 300,00  150 000,00  -2 935 300,00
 S:a Långfristiga skulder  -3 085 300,00  150 000,00  -2 935 300,00

 Kortfristiga skulder
 2999  Övr upplupna kostn, förutbet intäkter  -1 880,76  1 880,76  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -1 880,76  1 880,76  0,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -802 785,84  -1 644 660,99  -2 447 446,83

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 Alebacken Sportklubb  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  21-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 20-09-01 - 21-08-31  Senaste vernr:  310
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-09-01 - 21-08-31

 Perioden  Ackumulerat  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Försäljning kiosk  190 767,00  190 767,00  11 650,00
 3011  Försäljning Skipass  3 044 393,50  3 044 393,50  16 875,00
 3012  Medlemsavgifter  92 509,00  92 509,00  7 900,00
 3013  Div. övriga intäkter  127 581,38  127 581,38  16 010,00
 3110  Intäkter Cykel  55 885,00  55 885,00  4 235,00
 S:a Nettoomsättning  3 511 135,88  3 511 135,88  56 670,00

 Övriga rörelseintäkter
 3911  Hyresintäkter  98 768,05  98 768,05  23 795,48
 3987  Kommunala bidrag (Ale Kommun)  200 000,00  200 000,00  0,00
 3990  Sponsring  235 235,00  235 235,00  208 622,00
 3994  Försäkringsersättningar  125 093,00  125 093,00  0,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  659 096,05  659 096,05  232 417,48

 S:a Rörelseintäkter mm  4 170 231,93  4 170 231,93  289 087,48

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp kiosken  -123 200,33  -123 200,33  -5 001,80
 4011  Inköp Diesel/Drivmedel maskiner  -80 707,10  -80 707,10  -5 032,40
 4012  Inköp Cykel materiel & kiosk  -22 390,00  -22 390,00  0,00
 4015  Inköp SKIPASS  -170 902,00  -170 902,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -397 199,43  -397 199,43  -10 034,20

 Bruttovinst  3 773 032,50  3 773 032,50  279 053,28

 Övriga externa kostnader
 5020  El  -441 940,99  -441 940,99  -203 210,00
 5025  Hyra/Tömning Container  -12 940,00  -12 940,00  -11 371,00
 5050  Lokaltillbehör lokal  0,00  0,00  -4 936,00
 5062  Hyra toaletter  -26 737,75  -26 737,75  0,00
 5063  Hyra belysningsmaster  -7 490,25  -7 490,25  0,00
 5070  Reparationer lokal  0,00  0,00  -26 469,00
 5110  Arrende  -500,00  -500,00  -500,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -88 070,50  -88 070,50  -47 546,00
 5414  Byggnation av Garage  0,00  0,00  -29 489,00
 5419  Inköp Biljettsystem + kringkostnader  -109 606,00  -109 606,00  0,00
 5460  Förbrukningsmaterial  -16 067,35  -16 067,35  0,00
 5480  Arbetskläder  -60 193,00  -60 193,00  -1 859,00
 5510  Rep. och underhåll lift  -188 760,76  -188 760,76  -22 366,00
 5520  Rep. och underhåll snösystem  -111 885,00  -111 885,00  -151 487,07
 5525  Alesvängen - elkabel och arbetstid  -56 579,00  -56 579,00  0,00
 5530  Rep. och underhåll maskiner  -316 647,07  -316 647,07  -66 624,60
 5540  Rep. och underhåll byggnader  -179 417,50  -179 417,50  -2 033,00
 5590  Markarbeten  -35 503,00  -35 503,00  -59 399,00
 5700  Frakter och transporter  -280,00  -280,00  0,00
 5900  Annonser/Reklam  -2 063,70  -2 063,70  0,00
 6211  Telefon  -6 054,00  -6 054,00  -5 248,00
 6230  Datakommunikation  -344,00  -344,00  -782,00
 6311  Försäkringar maskiner  -10 591,00  -10 591,00  -10 457,00
 6312  SLAO Medlemsförsäkring  -40 556,00  -40 556,00  -45 714,00
 6313  Försäkring och kostnad Defibrillator RS 900091  -7 321,00  -7 321,00  -5 335,00
 6320  Självrisk vid skada  -4 730,00  -4 730,00  0,00
 6390  Övr kostnader  -11 535,71  -11 535,71  -13 418,00
 6540  Datakostnad inkl webbsida  -2 222,75  -2 222,75  0,00
 6570  Bankkostnader  -94 059,57  -94 059,57  -19 963,55
 6571  WPT Transaction fee/Axess  -43 225,00  -43 225,00  0,00
 6981  Föreningsavgift SLAO  -3 000,00  -3 000,00  -14 925,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 878 320,90  -1 878 320,90  -743 132,22

 Personalkostnader
 7610  Utbildning/Resekostnader  -5 394,75  -5 394,75  0,00
 7690  Personalkostnader  -49 744,10  -49 744,10  -23 934,50
 S:a Personalkostnader  -55 138,85  -55 138,85  -23 934,50



 Alebacken Sportklubb  Sida:  2

 Resultatrapport  Utskrivet:  21-10-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 20-09-01 - 21-08-31  Senaste vernr:  310
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-09-01 - 21-08-31

 Perioden  Ackumulerat  Period fg år

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -2 330 659,18  -2 330 659,18  -777 100,92

 Rörelseresultat före avskrivningar  1 839 572,75  1 839 572,75  -488 013,44

 Avskrivningar
 7821  Avskrivning byggnader  -24 824,00  -24 824,00  -24 824,00
 7824  Avskrivning markanl. Barnliften  -18 207,00  -18 207,00  -18 207,00
 S:a Avskrivningar  -43 031,00  -43 031,00  -43 031,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Resultat före skatt  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 Beräknat resultat  1 796 541,75  1 796 541,75  -531 044,44

 8999  Redovisat resultat  -1 796 541,75  -1 796 541,75  531 044,44
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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 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 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 regleras förutom i denna 

policy, i kommunallagen, i de närmare riktlinjerna för respektive företag och i ägardirektiv 

till företagen. För företagen hänvisas i övrigt till Aktiebolagslagens (ABL) bestämmelser. 

 

I kommunkoncernen ingår de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt 

bestämmande inflytande. Företagen 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 

 

 

Ekonomichef 
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 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 (t ex donationsmedel) medel ska skriftligt avtal om 

förvaltningen upprättas. Detta avtal gäller då istället 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 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 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. 

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 t ex 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. 
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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 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. 
 

 

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. 
 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till företag ingående i 

kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 

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 

ekonomiavdelningen. 
 

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. 
 

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 (t ex pantbrev i 

egendomen). 
 

Avkrävs något bolag garantier eller annan form av säkerhet ska ekonomiavdelningen 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. 

 

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 punkt 2 

ovan. 
 

Bolagen ska fortlöpande samråda med ekonomiavdelningen 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. 
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Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. Ekonomiavdelningen ska vid 

dessa affärer ansvara för att korrekta redovisningsunderlag upprättas samt att dessa 

transaktioner registreras. 
 

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 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. 

Rapporteringen ska separat redovisa kommunen och koncernen. Avvikelser från fastlagd 

policy ska snarast rapporteras. Ekonomiavdelningens verksamhet ska löpande granskas av 

externa revisorer. 
 

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. 



 2006-10-23 Dnr KS 0195/11 15 
 Rev 2011-10-20 Dnr KS 0193/12 

 

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 % 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.634
Datum: 2021-12-27
Kanslichef Erik Bergman

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

Kommunstyrelsen

Nya VA-verksamhetsområden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för

kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt redovisat område och fastigheter i bilagorna 1,

3 samt 4 daterade 2021-11-30.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för

kommunalt dricksvatten, spillvatten samt dagvatten enligt redovisat område och fastigheter i

bilagorna 2, 3 samt 5 daterade 2021-11-30.

Motivering till beslut

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att

ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

De nu aktuella områdena omfattas av § 6 i nämnda lag och i det område som avser Rished

finns ett föreläggande från länsstyrelsen.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har i enlighet med § 6 i lagen om allmänna föreslagit

kommunfullmäktige att inrätta två nya verksamhetsområden för VA. Kommunen en

skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och

miljö.

Kostnaderna för verksamhetsområdena ska hanteras av VA-kollektivet som en helhet.

I det ena fallet, som avser Rished, har länsstyrelsen förelagt kommunen att inrätta ett

verksamhetsområde.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-27

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-09 § 222

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-11-30

Bilaga 1 - Förslag till verksamhetsområde V S, Smedjebacken Alafors

Bilaga 2 - Förslag till verksamhetsområde V S D, Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol

Bilaga 3 - Fastighetsregister Smedjebacken och Brandsbo VO-område 2021

Bilaga 4 - Översiktskarta Smedjebacken, Alafors

Bilaga 5 - Översiktskarta Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-12-15 inkommit till kommunstyrelsen med förslag om

att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta nya verksamhetsområden för VA.

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Ett
verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. I Ale kommun finns två olika
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. De är områden där vatten och
spillvattentjänster är inrättade samt områden där vatten-, spill- och dagvattentjänster är
inrättade. Dagvattentjänsten delas in i dagvatten fastighet samt dagvatten gata.

Vid framtagande av gränser för verksamhetsområde görs en bedömning utifrån behovet av
vattentjänster enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på
befintliga anläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan
fastigheter och vattenskyddsområde.

Efter föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås att kommunen beslutar att ta
in området benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Föreläggandet innebär att området anses vara i behov av allmänna vattentjänster enligt 6 § lag
om allmänna vattentjänster. Förslag till VA-verksamhetsområde framgår av bilaga 1, register
över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och översiktskarta framgår av bilaga 4.

I enlighet med detaljplan 344 föreslås att ta in fastigheterna Brandsbo i verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. Förslag till VA-verksamhetsområde framgår av bilaga 2,
register över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och översiktskarta framgår av bilaga
5.
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Ekonomisk bedömning

Av kalkyl redovisad i sektor samhällsbyggnads tjänsteutlåtande framgår att det ena VA-

området har en beräknad täckningsgrad om 114 procent, medan det andra området har en

täckningsgrad på 25 procent, som senare kommer att ökas till cirka cirka 38 procent.

Målsättningen i VA-taxan är att ha en täckningsgrad om 100 procent. Enligt vad som framgår

av lag om allmänna vattentjänster ska kollektivet som helhet svara för kostnaderna för

anläggningen, vilket beräknas ske med de taxedokument som kommunfullmäktige antagit

under 2021.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor samhällsbyggnadsnämnden svarar för att beslutet kommuniceras och genomförs.

Förvaltningens bedömning

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Efter
föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås därför kommunen att ta in området
benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Det föreslås även att kommunen tar in fastigheterna Brandsbo i verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten.

Sektor kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 222 Dnr SBN.2021.327

Nya VA-verksamhetsområden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar

1. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten

enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 3 samt 4 daterad 2021-

11-30.

2. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten samt

dagvatten enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 2, 3 och 5

daterade 2021-11-30.

Sammanfattning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en

skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för

människors hälsa och miljö. Därmed ska kommunen även bestämma det

verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom
vilken Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA, allmänna
bestämmelser för den allmänna vatten och spillvattenanläggning samt
kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga tre vattentjänster: dricksvatten,
spillvatten samt dagvatten eller endast något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är
följande:

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område i Rished
enligt bilaga 1 och 4.

 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för område i
Brandsbo enligt bilaga 2 och 5.
Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Beslutsunderlag

Reviderad Tjänsteutlåtande, Förslag till nya VA-verksamhetsområden i Rished
och Brandsbo, 2021-11-30

Bil.1 Förslag till verksamhetsområde V S, Smedjebacken Alafors.

Bil.2 Förslag till verksamhetsområde V S D, Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

Bil.3 Fastighetsregister Smedjebacken och Brandsbo VO-område 2021

Bil.4 Översiktskarta Smedjbacken, Alafors.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Bil.5 Översiktskarta Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Delges:

Infraenheten

För kännedom:

Plan- och Bygg
Miljöenheten
VA-driftenheten
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2021.327
Datum: 2021-11-30 2021-11-30
VA-handläggare Marie Strandberg

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 nya VA-verksamhetsområden i Rished och Brandsbo

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar

1. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt

redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 3 samt 4 daterad 2021-11-30.

2. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten samt dagvatten

enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 2, 3 och 5 daterade 2021-11-30.

Sammanfattning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att

ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

Därmed ska kommunen även bestämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna

behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilken Lag
om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA, allmänna bestämmelser för den
allmänna vatten och spillvattenanläggning samt kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga tre vattentjänster: dricksvatten, spillvatten samt
dagvatten eller endast något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är följande:

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område i Rished enligt bilaga 1 och
4.

 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för område i Brandsbo enligt
bilaga 2 och 5.

 Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Ken Gunnesson Mattias Mossberg

T.f. Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Teknik



2(4)

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

Beslutsunderlag

 Reviderad Tjänsteutlåtande, Förslag till nya VA-verksamhetsområden i Rished och
Brandsbo, 2021-11-30

 Bil.1 Förslag till verksamhetsområde V S, Smedjebacken Alafors.

 Bil.2 Förslag till verksamhetsområde V S D, Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

 Bil.3 Fastighetsregister Smedjebacken och Brandsbo VO-område 2021

 Bil.4 Översiktskarta Smedjbacken, Alafors.

 Bil.5 Översiktskarta Lunnavägen 7A-D och 9 i Nol.

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Delges:

Infraenheten

För kännedom:

Plan- och Bygg
Miljöenheten
VA-driftenheten

Ärendet

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Ett
verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. I Ale kommun finns två olika
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. De är områden där vatten och
spillvattentjänster är inrättade samt områden där vatten-, spill- och dagvattentjänster är
inrättade. Dagvattentjänsten delas in i dagvatten fastighet samt dagvatten gata.

Vid framtagande av gränser för verksamhetsområde görs en bedömning utifrån behovet av
vattentjänster enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på
befintliga anläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan
fastigheter och vattenskyddsområde.

Efter föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås att kommunen beslutar att ta
in området benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Föreläggandet innebär att området anses vara i behov av allmänna vattentjänster enligt 6 § lag
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om allmänna vattentjänster. Förslag till VA-verksamhetsområde framgår av bilaga 1, register
över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och översiktskarta framgår av bilaga 4.

Infranheten föreslår i enlighet med detaljplan 344 att ta in fastigheterna Brandsbo i
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Förslag till VA-verksamhetsområde
framgår av bilaga 2, register över de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3 och
översiktskarta framgår av bilaga 5.

Ekonomisk bedömning

VA-utbyggnadskostnaden bedöms täckas av anläggningsavgifterna enligt Ale kommuns
gällande VA-taxa. Anläggningsavgifterna i kommunens VA-taxa ses över och justeras årligen
med målsättning att ha 100 procent täckningsgrad.

Rished 

Utgifter 4 000 000

Intäkter* 1 000 000

Täckningsgrad 25%

Brandsbo

Utgifter 765 000

Intäkter 870 000

Täckningsgrad 114%

*Ytterligare intäckter för fastigheter inom skafferat område som ej debbiterats anläggningaavgifter beräknas till

ca 550 000 kr.

Invånarperspektiv

Tillgång på rent dricksvatten och godtagbar sanitet är mänskliga rättigheter. Genom en
utbyggnad av kommunalt VA får fler tillgång till vattentjänsterna vilket är nödvändigt för att
möta befolkningsökningen och säkra kommunens långsiktiga VA-försörjning.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Ale kommuns VA-taxa
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ABVA, Ale kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2008

Beslutets genomförande

Beslutat verksamhetsområde bör kommuniceras på hemsidan.

Förvaltningens bedömning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

Efter föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslås därför kommunen att ta in
området benämnt Smedjebacken (Rished) i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Infraenheten föreslår även att kommunen tar in fastigheterna Brandsbo i verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten.



OMRÅDE & FASTIGHET TJÄNST Detaljplan

ALAFORS

Rished 3:13 VS

Rished 3:14 VS

Rished 3:15 VS

Rished 3:16 VS

Rished 3:18 VS

Rished 3:20 VS

Rished 3:22 VS

Rished 3:23 VS

Rished 3:26 VS

NOL

BRANDSBO 1:86 VSD 344

BRANDSBO 1:195 VSD 344

BRANDSBO 1:196 VSD 344

BRANDSBO 1:197 VSD 344

BRANDSBO 1:199 VSD 344

Bil.3 Fastighetsregister Smedjebacken 

och Brandsbo VO-område 2021
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Fastighetsgränserna i kartan visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Fastighetsgränserna har kommit till  under en lång tidsepok och är 
framställda med vitt sk ilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i  lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel 
på tiotals meter. Enligt gäl lande lag är det gränsmärket på marken som gäller.
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Fastighetsgränserna i kartan visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Fastighetsgränserna har kommit till  under en lång tidsepok och är 
framställda med vitt sk ilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i  lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel 
på tiotals meter. Enligt gäl lande lag är det gränsmärket på marken som gäller.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.627
Datum: 2021-12-16
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

Ändring av föreskrifter om avfallshantering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Föreskrifter om

avfallshantering. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument ”Föreskrifter om

avfallshantering” antagen av kommunfullmäktige KF § 99, 2015-06-15

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för hantering av

avfall inom kommunen och en avfallsplan. Renhållningenheten har under hösten 2020 arbetat

fram ett förslag till Föreskrifter om avfallshantering där samtliga enheter inom

samhällsbyggnad har varit delaktiga i utformningen. Föreskrifterna har ställts ut digitalt där

kommuninvånare och verksamheter inom Ale kommun fått möjlighet att ge sina synpunkter

på förslaget. Inga synpunkter som berör just föreslagna föreskrifter har inkommit från

allmänheten. Ärendet har även remitterats till nämnderna men inkomna remissvar har inte

föranlett någon förändring av förslaget.

Ändringarna som föreslås handlar i huvudsak om följande:

· Förtydliganden i vissa fall om vilka krav som ställs och hur kraven kan uppfyllas samt

förtydliganden om vissa förfaranden.

· Justeringar av språkliga, lagtekniska och statistiska skäl. Här kan även inbegripas en

tillkommen illustration i nuvarande bilaga 3 för att visa hur avfallsutrymmen och

hämtplats ska vara utformade.

· Miljö- och renhållningsenheten adresseras istället för sektor samhällsbyggnad i stort

för att korta ner kontaktvägen vid anmälan, ansökan och annan kontakt med

myndigheten.

· Nu gällande bilaga 1 frigörs från föreskrifterna och görs till en egen Storteringsguide

där ändringar beslutas av samhällsbyggnadsnämnden för att lättare kunna göra

ändringar vid ändrad lagstiftning och nya myndighetsbeslut.
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Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 223, 2021-12-09

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Föreskrifter om avfallshantering med föreslagna förändringar

Föreskrifter om avfallshantering (förslag)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Miljöstrateg
Författningssamling
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Ärendet

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska det i en kommun finnas en renhållningsordning som

består av föreskrifter för hantering av avfall och en avfallsplan. Avfallsplanen ska ses över var

femte år. Nuvarande föreskrifter om avfallshantering antogs av kommunfullmäktige KF § 99,

2015-06-15 och skulle därför ha uppdaterats 2020. Sektor samhällsbyggnad valde dock att

avvakta uppdateringen för att invänta antagandet av den nya avfallsplanen som togs fram av

GR och som antogs av kommunfullmäktige i beslut KF § 193, 2020-11-09.

De föreslagna föreskrifterna har varit ute på remiss bland kommunens förvaltningar och

föreskrifterna har även varit digitalt utställda för kommuninvånarna att ta del av förslaget

under fyra veckor från 2021-04-15 till 2021-05-13. Inga synpunkter som berörde just

föreskrifterna hade inkommit under perioden. Samråd har genomförts med nuvarande

entreprenörer för insamling av hushållsavfall och bortforsling av slam. Samråd har även

genomförts efter det att föreskrifterna uppdaterats när synpunkter inkommit för att säkerställa

att alla aspekter beaktades och att få med samtliga av samhällsbyggnadsprocessens

intressenter.

Sektor kommunstyrelsen har identifierat att förslagna ändringarna handlar om följande:

· Förtydliganden i vissa fall om vilka krav som ställs och hur kraven kan uppfyllas samt

förtydliganden om vissa förfaranden.

· Justeringar av språkliga, lagtekniska och statistiska skäl. Här kan även inbegripas en

tillkommen illustration i nuvarande bilaga 3 för att visa hur avfallsutrymmen och

hämtplats ska vara utformade.

· Miljö- och renhållningsenheten adresseras istället för sektor samhällsbyggnad i stort

för att korta ner kontaktvägen vid anmälan, ansökan och annan kontakt med

myndigheten.

· Nu gällande bilaga 1 frigörs från föreskrifterna och görs till en egen Storteringsguide

där ändringar beslutas av samhällsbyggnadsnämnden för att lättare kunna göra

ändringar vid ändrad lagstiftning och nya myndighetsbeslut.

Sektor samhällsbyggnad har sammanställt en lista på vilka större förändringar som föreslås.

För att ta del av sammanställning hänvisas till sektor samhällsbyggnads tjänsteutlåtande.

Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än sektor samhällsbyggnads

bedömning.
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Ekonomisk bedömning

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

kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än att utfallet av de ändringar som föreslås

bedöms inrymmas i ordinarie verksamhet.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Remissyttrande

Förslaget har remitterats till övriga nämnder där remissvar inkommit från kommunstyrelsen

och socialnämnden. Samråd har även skett med allmänheten för invånare och

verksamhetsutövare genom digital utställning, enligt 15 kap. 43-54 §§ miljöbalken. Sektor

samhällsbyggnad har inte bedömt att remissvaren och det som inkom vid samrådet har

föranlett något behov av att ändra föreskrifterna än det som var det ursprungliga förslaget.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Vid antagande publiceras föreskrifterna i kommunens författningssamling som finns

tillgänglig på kommunens hemsida. Renhållningsenheten kommer även att publicera

information på hemsidan och informera i Alekuriren när föreskrifterna antas av

kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Föreskrifter för avfallshantering är ett viktigt och för kommuninvånarna samt

verksamhetsutövarna bindande dokument där det är av vikt att det är väl berett. Föreslagna

ändringar handlar om att förtydliga de krav som ställs på allmänheten vad gäller

avfallshantering och innebär också mindre justeringar som inte påverkar vad som redan

utifrån beskrivna krav.
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Förtydliganden som görs är till fördel för kommuninvånare och verksamhetsutövare som

lättare kan förstå de krav som ställs och hur de uppfylls. Övriga justeringar som görs handlar

om att uppdatera språket och se till att hänvisningar görs till korrekt och gällande lagstiftning.

Sektor kommunstyrelsen gör därför ingen annan bedömning än den bedömning som

samhällsbyggnadsnämnden har gjort.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 223 Dnr SBN.2020.310

Föreskrifter om avfallshantering - uppdatering

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
Föreskrifter om avfallshantering. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument
”Föreskrifter om avfallshantering” antagen 2015-04-16 SBN § 56.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för
hantering av avfall inom kommunen och en avfallsplan.

Renhållningen har under hösten 2020 arbetat fram ett förslag till Föreskrifter
om avfallshantering där samtliga enheter inom samhällsbyggnad har varit
delaktiga genom samråd och möjlighet att yttra sig.

Föreskrifterna ställdes ut digitalt under perioden 2021-04-05 till 2021-05-13
för att ge allmänheten och övriga verksamheter utanför samhällsbyggnad
möjlighet att yttra sig.

Ett ärende har kommit in vilket handlade om ett klagomål och därför inte
påverkar föreskrifterna.

20210824 skickades remiss ut till övriga nämnder. Renhållningen har fått två
remissvar som inte påverkar föreskrifternas utförande.

I de nya föreskrifterna har anpassning till nya förordningar, författningar och
riktlinjer gällande avfallshantering och arbetsmiljö gjorts där de större
förändringarna är:

 Begreppet hushållsavfall har ersatts med kommunalt avfall

 Hemkompost och hämtningsintervall meddelas skriftligt till
Renhållningsenheten i stället för anmälan.

 Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i
isolerad skadedjurssäker behållare.

 Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan lämnas till
Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda
uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas alltid.

 Säckhämtning för restavfall är inte längre ett insamlingssystem då
kärlhämtning är infört sedan 2019.

 Vid slamtömning får uppställningsplats för hämtningsfordon och
anläggningens
tömningspunkt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl
föreligger.
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-12-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 Förtydligande av regler kring döda sällskapsdjur, fettavskiljare,
fosforfällor och avfallsutrymmen.

 Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika
avfallsslag har tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande
dokument kallat Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun.
Denna guide är en sammanfattning av den lagstiftning och de
myndighetsbeslut som finns gällande hur olika avfallsslag ska sorteras.
Beslut om förändring och antagande av guiden föreslås tas av
samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya
myndighetsbeslut.

 Bilaga 2 har kompletterats med hur ett avfallutrymme ska vara utformat
och nya bilaga 1 med krav för kranbilstömning enligt Avfalls Sveriges
Handbok.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 1, 2021-04-26

Föreskrifter om avfallshantering med föreslagna förändringar 20210712, 2021-08-

10

Föreskrifter om avfallshantering 20210712, 2021-08-10

Remiss avfallsföreskrifter, 2021-11-16

Beslutet skickas till

För vidare hantering:
Miljöstrateg
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2020.310
Datum: 2021-12-03
Miljöstrateg Kristina Jansson

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Föreskrifter om
avfallshantering. Vid ikraftträdande ersätter detta dokument ”Föreskrifter om
avfallshantering” antagen 2015-04-16 SBN § 56.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för hantering av
avfall inom kommunen och en avfallsplan.

Renhållningen har under hösten 2020 arbetat fram ett förslag till Föreskrifter om
avfallshantering där samtliga enheter inom samhällsbyggnad har varit delaktiga genom
samråd och möjlighet att yttra sig.

Föreskrifterna ställdes ut digitalt under perioden 2021-04-05 till 2021-05-13 för att ge
allmänheten och övriga verksamheter utanför samhällsbyggnad möjlighet att yttra sig.

Ett ärende har kommit in vilket handlade om ett klagomål och därför inte påverkar
föreskrifterna.

20210824 skickades remiss ut till övriga nämnder. Renhållningen har fått två remissvar som
inte påverkar föreskrifternas utförande.

I de nya föreskrifterna har anpassning till nya förordningar, författningar och riktlinjer
gällande avfallshantering och arbetsmiljö gjorts där de större förändringarna är:

 Begreppet hushållsavfall har ersatts med kommunalt avfall

 Hemkompost och hämtningsintervall meddelas skriftligt till Renhållningsenheten i
stället för anmälan.

 Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i isolerad
skadedjurssäker behållare.
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 Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan lämnas till Renhållningsenheten senast
sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas
alltid.

 Säckhämtning för restavfall är inte längre ett insamlingssystem då kärlhämtning är
infört sedan 2019.

 Vid slamtömning får uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningens
tömningspunkt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

 Förtydligande av regler kring döda sällskapsdjur, fettavskiljare, fosforfällor och
avfallsutrymmen.

 Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag har
tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande dokument kallat
Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun. Denna guide är en
sammanfattning av den lagstiftning och de myndighetsbeslut som finns gällande hur
olika avfallsslag ska sorteras. Beslut om förändring och antagande av guiden föreslås
tas av samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya myndighetsbeslut.

 Bilaga 2 har kompletterats med hur ett avfallutrymme ska vara utformat och nya
bilaga 1 med krav för kranbilstömning enligt Avfalls Sveriges Handbok.

Ken Gunnesson Mattias Mossberg

Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 1, 2021-04-26

Föreskrifter om avfallshantering med föreslagna förändringar 20210712, 2021-08-10

Förskrifter om avfallshantering 20210712, 2021-08-10

Remiss avfallsföreskrifter, 2021-11-16
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Miljöstrateg Kristina Jansson, kristina.jansson@ale.se

Ärendet

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för
hantering av avfall inom kommunen och en avfallsplan. Föreskrifterna ska uppdateras vart
femte år. Nuvarande Föreskrifter om avfallshantering antogs av KF 2015-04-16 SBN §56 och
skulle därför uppdaterats 2020. Ny avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet -
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” antogs 2020-11-09 KF § 193. Uppdatering av
föreskrifter valdes därför att göras efter det att nya avfallsplan var antagen.

Avfallsföreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige efter utställning och samråd. Efter
utställning ska föreskrifterna åter till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att anta de nya föreskrifterna.

Samtliga enheter på sektor samhällsbyggnad samt nuvarande entreprenörer för insamling av
hushållsavfall och bortforsling av slam blev inbjudna till samråd för att säkerställa att
samtliga aspekter gällande uppdateringar beaktades samt för att få med hela
samhållsbyggnadsprocessens intressenter. Uppdatering av föreskrifter gjordes där efter och
nya samråd med enheter och entreprenörer gjordes för att säkerställa att föreskrifterna
uppdaterades riktigt.

Informationsärende hölls 2020-01-21 SBN § 17 för samhällsbyggnadsnämnden där väsentliga
förändringar informerades om samt beslut togs om utställning. Föreskrifterna har ställts ut till
allmänheten digitalt under fyra veckor 2021-04-15 till 2021-05-13. Ett yttrande inkom vilket
inte berörde innehållet i föreskrifterna utan ett klagomål gällande placering av kunds kärl.

De större förändringarna vilka föreslås är:

 Definitionen av hushållsavfall har ändrats till kommunalt avfall. Detta har gjorts för
att vara i linje med definitionen som används för statistiska ändamål av Eurostat och
OECD. Den nya definitionen är genomförd i svensk rätt genom ändringen i 15 kap. 3
§ miljöbalken (prop. 2019/20:156). Författningsändringen trädde i kraft den 1 augusti
2020.

 Hemkompostering och hämtningsintervall meddelas skriftligt till
Renhållningsenheten, i stället för anmälan eller ansökan görs till
samhällsbyggnadsnämnden, för att underlätta för medborgarna. För månadshämtning
och kvartalshämtning är krav på att minsta kärlstorleken 140 liter endast kan väljas.

 Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i isolerad
skadedjurssäker behållare på så sätt får medborgaren möjlighet att tex få egenbyggda
komposter eller tex Bokashi godkända.
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 Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten
senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget
uttas alltid.

 Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att
gräva ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors
hälsa eller miljön uppstår. Tidigare behövdes tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden.

 Fettavskiljare behöver tömmas minst 4 gånger per år, tidigare så ofta som erfordras för
att upprätthålla en god funktion.

 Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får inte
ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras.

 Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller
närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.

 Då nytt insamlingssystem infördes under 2018-2019 togs säckhanteringen bort och
föreskrifterna har därför uppdaterats enligt gällande insamlingssystem som finns i
kommunen.

 I avfallsutrymmen mäts avståndet från avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats
för hämtningsfordon.

 Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning
tömningspunkt får inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.

 Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag har
tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande dokument kallat
Sorteringsguide för olika avfallsslag i Ale kommun. Denna guide är en
sammanfattning av den lagstiftning och de myndighetsbeslut som finns gällande hur
olika avfallsslag ska sorteras. Beslut om förändring och antagande av guiden föreslås
tas av samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya myndighetsbeslut.
Detta för att kunna hålla guiderna uppdaterad efter gällande regelverk.

 I bilaga 2 har avfallsutrymmet kompletterats med en bild på hur avfallsutrymmet bör
se ut enligt Avfall Sveriges rekommendationer. Här visas avstånd mellan kärl, hur
avbärarlist ska sitta, att dörr ska vara utformad med uppställningsanordning och
skyddsplåt på insidan samt kärlens placering i utrymmet. I nya bilaga 1 förtydligas
hur hämtställen för kranbil ska utformas.

Ekonomisk bedömning

Området har inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Invånarperspektiv

Att möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara samhället genom att underlätta
och främja de översta stegen i avfallstrappan så som återvinning, återanvändning och
avfallsminimering. Att hushålla med jungfruligt material och återbruka och återvinna
maximalt påverkar våra invånares framtida möjlighet att leva väl. Skapa ett tydligt dokument
för både invånare, verksamheter, företagare, entreprenörer och renhållare att förhålla sig till.

Hållbarhetsperspektivet

Renhållningens mål är att möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara samhället
genom att underlätta och främja de översta stegen i avfallstrappan så som återvinning,
återanvändning och avfallsminimering.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

De lagar och förordningar som står till grund för avfallsföreskrifter är 15 kap. 38,39 och 41§§
miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1,2 och 3 §§ avfallsförordningen (2020:614)

Avfallsföreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige efter utställning och samråd enligt
15 kap. 43 45 §§ [12-15 §§] MB.

Vid mindre ändringar i avfallsföreskrifterna behöver förslaget inte ställas ut, om ändringen
berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad
omfattning, 15 kap. 44 § 2 st. (även språklig justering) [15 §] MB.

Kommunen ska ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning i minst fyra
veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens
början, 42 § (lagändringen 2 augusti 2016, SFS 2016:782). Informationen ska innehålla
uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till
vem som synpunkter ska lämnas (42 §).

Remissyttrande

I samrådsprocessen gavs alla enheter från samhällsbyggnad och entreprenörer möjlighet att
lämna yttranden både skriftligt och muntligt.

Vid den digitala utställningen av föreskrifter om avfallshantering gavs invånarna och
verksamhetsutövare samt övriga nämnder i Ale kommun möjlighet att under fyra veckor
lämna remissyttranden och samråda gällande föreskrifterna. Utställningen informerades om
via Ale.se och i Alekuriren. Remissyttranden mejlades till renhallning@ale.se

Remiss gick 2021-08-24 direkt ut till övriga nämnder. 2021-11-12 anlände två remissvar från
Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

Från Kommunstyrelsen K.S 2021.402. Kommunstyrelsen anser att utifrån Kommunstyrelsens
ansvarsområde för övergripande energi och klimat att förslaget till avfallsföreskrifter bidrar
till att nå uppsatta mål på området.

mailto:renhallning@ale.se
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SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Från Socialnämnden S.N 2021.218. Sektor socialtjänst påpekar att vid förhyrning av lokaler
behöver krav ställas på avfallsutrymmen så föreskrifternas mål kan nås. I Föreskrifternas
bilaga 2 beskrivs frågan i detalj, alltså hur avfallsutrymmen ska vara utformade och därför
bedöms inte remissvaret tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Renhållningen kommer att informera om att de nya Föreskrifterna om avfallshantering är
antagna på www.ale.se och i Alekuriren.

Förvaltningens bedömning

Föreskrifter om avfallshantering är ett av kommunens styrdokument som används av såväl
invånare, kommunens verksamheter och övriga verksamhetsutövare i Ale kommun. Att ha ett
styrdokument som är uppdaterat efter gällande lagstiftning och förordningar är viktigt.
Förvaltningen föreslår därför att Föreskrifter om avfallshantering antas så Ale kommun har ett
styrdokument uppdaterat efter gällande avfallsplan (Göteborgsregionen minskar avfallet -
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030), lagar och förordningar.

www.ale.se
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1 Kommunal renhållningsordning 

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 

kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Ale kommuns renhållningsordning. Enligt 15 

kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de 

föreskrifter som kommunen har meddela med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. 

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 

åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Inledande bestämmelser 
Bemyndigande 

1§ Med stöd av 15 kap. 38,39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1,2 och 3 §§  

avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 

avfallshantering i Ale kommun. 

 

Gällande lagar och förordningar 

1 §. Ale kommuns Renhållningsordning innehåller föreskrifter om avfallshantering och 

avfallsplan. För kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 
förning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209), batterier 
(2008:834), returpapper (1994:1205), producentansvar för förpackningar 
(2006:1273) med flera 

• Andra författningar, såsom lag (1980:424) och förordning (1980:789) om åtgärder 
mot förorening från fartyg, smittskyddslag (2004:168), arbetsmiljölagen (1977:1160) 
samt till arbetsmiljölagen tillhörande föreskrifter. 

• Samt övriga författningar så som LOU, PBL, trafiksäkerhetslagen  
Som underlag till föreskrifter om avfallshantering har förutom gällande lagstiftning även  

A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020, och den kommunspecifika avfallsplanen 

använts. 

Definitioner Termer och begrepp 

2 §. Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med den betydelse som anges 

här. Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som anges i 

15 kap. Miljöbalken. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som anges nedan: 

 

Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga 

(1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor 

som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och 
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filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 

personekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten 

som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 

jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig 

verksamhet. 

 

Punkt a-i definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar. 

a. Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer vid 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande som 
skulle kunna, eller ha kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under 
kommunalt ansvar. 

b. Med restavfall menas avfall som förbränns. Det är det avfall som återstår när 
matavfall, förpackningar, returpapper, el avfall, grov avfall, farligt avfall och annat 
avfall som omfattas av producentavfall sorterats ut. 

c. Med osorterat avfall menas matavfall och restavfall blandat. 
d. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in 
säck, kärl eller underjordbehållare. 

e. Med bygg och rivningsavfall under kommunalt avfall menas avfall från byggande, 
rivning, och anläggningsarbeten som inte görs i yrkesmässig verksamhet.  

f. Farligt avfall är ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en 
* i bilaga 4 till avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper 
som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. 
g. Med trädgårdsavfall menas sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 

brukande av trädgård vid bostadshus 
h. Med konsumentelavfall menas detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta produkter 
som normalt har använts i hushållet. 

i. Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om 
anläggningen endast används för antingen hushållsspillvatten eller spillvatten som till 
sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, samt även latrin från 
torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

 

• Med grovavfall avses den del av hushållsavfallet som inte ryms i eller av andra skäl 
inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. 

• Restavfall utgörs av den del av hushållsavfallet som blir kvar efter källsortering av 
farligt avfall, producentansvarsmaterial och matavfall. 

• Matavfall är matberedningsavfall, överbliven mat och gammal mat från hushåll och 
verksamheter. 

• Med avfallsbehållare avses säck, kärl eller container för hushållsavfall. Med avfallsbehållare 
avses inte behållare och brunnar för slam och spillvatten. 
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• Med kompostbehållare avses behållare som är konstruerad för kompostering av 
komposterbar del av hushållsavfallet. 

• Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och 
behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall 
som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier 
och läkemedel. 

• Angöringsplats är den plats där renhållningsfordonet kan parkeras trafiksäkert. 

• Med återvinningsstation, ÅVS, avses mindre obemannad anläggning för insamling av 
producentansvarsmaterial (förpackningar och tidningar) samt småbatterier och textil. 

• Med miljöstation avses bemannad anläggning för mottagning av hushållens farliga 
avfall. 

• Med återvinningscentral, ÅVC, avses större bemannad anläggning för mottagning och 
sortering av grovavfall. 

• Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 

• Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten. 

 

3 §. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Renhållningsenheten på verksamhet Teknik 

eller den eller de som kommunen bestämmer kallad Renhållaren.  

4 §. Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4 - 6 §§ Miljöbalken om 

renhållningstaxa, föreskrifter om att avgift skall betalas för den hantering av avfallet, som 

utförs genom Renhållarens försorg samt för avfallsförebyggande åtgärder 

5 §. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. 

Tillsynen över avfallshanteringen enligt 1 § i dessa Renhållningsföreskrifter görs av den som 

Samhällsbyggnadsnämnden utser. 

6 §. Målsättningen för Ale kommun är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i 

enlighet med EU:s avfallshierarki d.v.s. med följande prioritering: 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning t.ex. energiåtervinning 
5. Deponering 

 

Vidare är målsättningen att leva upp till de 6 övergripande mål med dess respektive 

detaljerade mål i Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 

2030 vilka är Förbyggande, Återanvändning, Insamling och återvinning, Fysisk planering, 

Användarfokus och Nedskräpning. 

Ale kommuns målsättning är också att Renhållarens personal inte ska utsättas för risk att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö går alltid före 

abonnentens bekvämlighet. Detta medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen och 

tillhörande föreskrifter och anvisningar ska efterföljas.  
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Tillämpningsområden 

7 §. Kommunens renhållningsansvar:  

a) Bortforsling och slutligt omhändertagande av kommunalt avfall och grovavfall från 
hushåll i enlighet med miljöbalken (1998:808) och dess följdförfattningar se 1 § i 
dessa föreskrifter. 

b) Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska genom kommunens 
försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra 
skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lag om åtgärder mot 
förorening från fartyg (1980:424) eller enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av avfallsförordningen (2020:614). 

c) Avfall innehållande matavfall från fartyg i internationell trafik ska behandlas genom 
avfallsförbränning eller annan godkänd behandling i enlighet med direktiv 
1999/31/EG. 

d) Kommunens renhållningsansvar omfattar även hamnar för fritidsbåtar. Innehavare av 
hamn ska lämna uppgift till kommunen om behovet av avfallshantering. 

e) Föreskrifter om avfallshantering ska beaktas i alla skeden av samhällsprocessen.  
 

Informationsskyldighet  

8 §. Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som 

bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler och föreskrifter för avfallshantering 

samt att verka för att dessa efterlevs.  

9 § Renhållaren informerar hushållen om insamlingssystem som är tillgängligt i kommunen. 

för förpackningar och tidningar samt för avfall från elektriska och elektroniska produkter och 

annat som omfattas av producentansvaret. 

Anmälningsskyldighet  

10 § Då fastighet övergår till annan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, ska den 

tillträdande fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, omedelbart efter tillträde, 

anmäla ändringen till Renhållaren och om dispens föreligger till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Det åligger även den som avflyttar från fastighet att anmäla detta till Renhållaren och 

Samhällsbyggnadsnämnden om dispens funnits.  

2. Kommunalt avfall Hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall 

Sortering av kommunalt avfall hushållsavfall 

11 §. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som 

anges i 12-16 §§ samt sådana avfallsslag som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter. enligt 

miljöbalkens 15 kap samt gällande lagstiftning och myndighetsbeslut. 
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Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår. 

Grovavfall 

12 §. Grovavfall från hushåll hanteras enligt bilaga 1. § 11  

Avfall med producentansvar 

13 §. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets avfall 

med producentansvar så att det kan omhändertas enligt bilaga 1. § 11.  Vid beslut om 

utvidgning av producentansvaret ska även detta avfall sorteras ut separat och lämnas till 

plats som producenten anvisar. 

Farligt avfall 

14 §. Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga 

avfall och hålla detta skilt från annat avfall. enligt bilaga 1. Det farliga avfallet ska om möjligt 

lämnas i originalförpackningar eller annars täta förpackningar med innehållsmärkning. Olika 

oljor, kemikalier eller liknande får inte blandas. Farligt avfall lämnas på 

återvinningscentralen. 

Döda sällskapsdjur 

15 §.  Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till 

Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt 

anläggningens anvisningar. Den som lämnar emballaget betalar avgift direkt till 

behandlingsanläggningen.  

Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också grävas ner enligt 23 § Jordbruksverkets 

föreskrifter (2010:59). Nedgrävning får emellertid enbart ske på egen mark och om det kan 

ske utan olägenhet och utan att risk för smittspridning och/eller förorening uppstår. Innan 

nedgrävning bör samråd ske med Samhällsbyggnadsnämnden. Platsen för nedgrävning ska i 

förväg godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva 

ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller 

miljön uppstår.  

Döda hästdjur är tillåtet att gräva ner på den egna fastigheten om en lämplig plats som 

uppfyller kommunens anvisningar bedöms finnas. Innan nedgrävning ska Miljöenheten 

kontaktas för bedömning av om föreslagen plats är lämplig. Miljöenhetens anvisningar ska 

följas vid nedgrävning.    

Riskavfall 

16 §.  Riskavfall bestående av stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och 

hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. Riskavfallet ska förvaras i speciella 

behållare som privatpersoner hämtar på apoteken. Apoteken tar sedan emot riskavfallet 

under förutsättning att det är paketerat i rätt emballage. 
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Skyldighet att lämna avfall 

17 §. Hushålls Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållaren i för 

ändamålet avsedd behållare för fastigheten, om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i 

bilaga 1 till dessa föreskrifter. Avfall som innefattas av producentansvaret ska lämnas i 

producenternas eller kommunens insamlingssystem för producentansvar. 

Förutsättningar för eget omhändertagande 

18 §. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i isolerad skadedjurssäker behållare 

på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan eller 

ansökan ska göras enligt § 36. 

18 § Eget omhändertagande av matavfall ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan eller ansökan ska göras enligt § 35. 

19 §. Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande. 

Komposteringen ska utföras så att olägenhet för omgivningen inte uppstår. 

Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får ej brännas genom eget 

omhändertagande. Torrt trädgårdsavfall härrörande från den egna tomten, som inte kan 

utnyttjas för kompostering, får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet för 

omgivningen uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot 

eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan 

författning samt brandriskvarning måste beaktas. 

 

Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får inte brännas. Torrt trädgårdsavfall från 

den egna fastigheten, som inte kan utnyttjas för kompostering, får endast eldas om det kan 

ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Föreskrifter om förbud mot 

eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan 

författning samt brandriskvarning måste beaktas.  

Hämtningsområde 

20 §. Ale kommun indelas i två typer av hämtningsområden: 

a) områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse 

b) områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse.  

Hämtningsintervaller 

21 § Hämtningsintervall för hushålls kommunalt avfall 

a) För brännbart restavfall och matavfall från en och tvåbostadshushåll samt fritidshus sker 
ordinarie hämtning varannan vecka för helårsabonnenter med kärl. och varje vecka för 
helårsabonnenter med säck. Fritidshus kan även erhålla så kallad sommarhämtning då 
sker hämtning vid 13 hämtningstillfällen varannan vecka under perioden april till 
september.   
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b) För brännbart restavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, äldreboenden och 
verksamheter med fler än 10 enskilda brukare samt övriga verksamheter med stora 
avfallsmängder sker hämtning varje vecka eller med tätare frekvens om behov finns. 
Renhållningsenheten Samhällsbyggnadsnämnden får ge närmare anvisningar och besluta 
om skötsel- och tömningsintervall om särskilda skäl föreligger. 

c) För matavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, storkök, äldreboenden och 
andra verksamheter sker ordinarie hämtning varje vecka. Renhållaren 
Samhällsbyggnadsnämnden får ge närmare anvisningar och besluta om skötsel- och 
tömningsintervall om särskilda skäl föreligger. 

d) För grovavfall från hushåll, se bilaga 1. 
e) Tömning av slamavskiljare, slutna tankar, och minireningsverk sker enligt tillståndsbeslut 

från Samhällsbyggnadsnämnden eller minst en gång per år enligt särskild hämtningsplan. 
Renhållaren avgör lämplig tidpunkt. Tömning av slutna tankar sker efter behov genom 
budning. Kommunen ställer sig positiv till att medverka till att en kretsloppsanpassning 
av toalettsystem genomförs. Dispens kan sökas enligt 40 §. 

f) Fettavskiljare töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
4 gånger per år. VA huvudmannen äger rätt att i det enskilda fallet fastställa 
tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållandet till avskiljarens volym. 

g) Fosforfällor töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
en gång vartannat år. Verksamhet miljö äger rätt att i det enskilda fallet fastställa 
tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållande till avskiljarens volym. 
Dispens kan sökas enligt 41 §. 

 

22 § Hämtningsintervall för brännbart restavfall från villahushåll vid kompostering, annan av 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering, matavfallsinsamling samt övrig källsortering  

a) Hämtning varannan vecka medges för de villahushåll vilka idag har hämtning av 
brännbart restavfall i säck förutsätt att allt matavfall komposteras i isolerad 
skadedjurssäker behållare. Anmälan görs till Renhållaren. Samtliga säckar i 
kommunen kommer under 2015 ersättas med kärl.  

b) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart 
restavfall i 140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen 
anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare 
alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full 
källsortering av hushållsavfallet enligt förordningarna om producentansvar 
genomförs. Önskemål om hämtning var 4:e vecka meddelas skriftligt till Renhållaren. 
Anmälan görs till Renhållaren.  

c) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart 
restavfall i 140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen 
anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare 
alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full 
källsortering enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Dessutom ska 
den sökande visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på fastigheten 
än att hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för 
människors hälsa och miljön. Önskemål om hämtning kvartalsvis meddelas skriftligt 
till Renhållaren. 
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Uppehåll i hämtning 

23 § Uppehåll i hämtning av avfall vid permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare i de fall fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 6 månader.  
 
Uppehåll i hämtning av avfall vid verksamheter eller flerbostadshus kan efter ansökan medges 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under 

en sammanhängande period om minst 6 månader.  

 

Uppehåll i hämtning tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. 

Krav för godkännande av uppehåll är att anläggningen töms innan.  

 

Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda 

uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas alltid.  

 

Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda 

uppehållsperioden. 

 

 

Emballering av avfall 

24 §. I avfallsbehållare och avfallsutrymme får endast läggas sådant avfall för vilket 

behållaren och utrymmet är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Påsar och paket ska vara väl 

förslutna, så att avfall inte sprids. Dammande avfall ska vara väl inneslutet i tät förpackning.  

Avfall som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande, stickande eller 

dammande hämtas ej. Avfallet som inte är väl och säkert förpackat hämtas ej. Avfallet ska av 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare packas om till nästa ordinarie 

hämtningstillfälle. 

I sopnedkast och behållare med nedkast får inte släppas ned föremål av sådan tyngd, storlek eller 

beskaffenhet att arbetsmiljöproblem, skada eller annan olägenhet kan uppstå.  

Avfallsutrymmen, hämtplats, avfallsbehållare, hämtningsvägar m.m. 

25 §. Renhållningsenheten meddelar föreskrifter om avfallsbehållare, storlek, typ och 

placering. Kommunen har rätt att märka behållare med särskild id-märkning samt adress. 

Avfallsbehållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning underlättas och 

arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och arbetsmiljöverkets riktlinjer efterföljs. 

Markytan ska vara plan och hårdgjord samt kanter får ej förekomma.  
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Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för hämtningsfordon 

får ej överstiga 21 m på befintliga hämtningsställen. I avfallsutrymmen mäts avståndet från 

avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats för hämtningsfordon. 

 Vid förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme 

eller hämtplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras.  

För enbostadshus gäller dessutom att behållaren ska vara belägen så nära angörningsplatsen 

för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller nybyggnation får behållaren vara 

placerad max 5 meter in på tomtmark.  

Gemensamhetsanläggningar ska alltid prioriteras om inte särskilda skäl föreligger.  

Avfallsbehållaren ska vara lättåtkomlig och placerad så att handtaget lätt kan nås. Kärlen ska 

ej behövas vridas vid hämtning. 

Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att transportväg fram 

till avfallsbehållarens hämtningsplats hålls i gott framkomligt skick. Transportvägen ska röjas 

från snö och hållas halkfri genom sandning eller flisning. Renhållningsarbetaren avgör om 

transportvägen är i framkomligt skick vid tömningstillfället. Det får ej förekomma gropar och 

hålor i transportvägen med en diameter större än 10 cm eller utskjutande eller uppstickande 

föremål. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, se bilaga 2 1. 

Egna avfallsbehållare tex underjordsbehållare ska vara utformad så att tömning kan ske med 

Renhållarens tömningsfordon och godkännas av renhållningsenheten samt uppfylla krav 

enligt bilaga 1. För att få egna avfallsbehållare godkända krävs utsortering av matavfall. 

Övriga behållare ägs av kommunen.  

Renhållaren ska ha tillträde till avfallsutrymmen. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid 

begäran om hämtning lämnas till renhållaren utan kostnad. Ändringar ska utan uppmaning 

meddelas Renhållaren. 

Ytterligare anvisningar gällande avfallsutrymmens beskaffenhet och uppställning av 

avfallsbehållare på hämtningsdagen finns i bilaga 3 2. 

Ordinarie hämtningstid är vardagar mellan 06:00 och 21:00. Tillfälligt ändrad hämtningstid meddelas i 

lokalpress samt kommunens hemsida. 

Om villkor enligt denna paragraf ej kan uppfyllas eller brist på mark finns kan 

underjordsbehållare byggas efter konsultation och godkännande av Renhållaren.  

Fyllnadsgrad och vikt 

26 §. Avfallsbehållare får ej överfyllas utan locket ska vara väl förslutet Avfallsbehållare får inte fyllas 

mer än att den lätt kan tillslutas. Vikten får ej överskrida arbetsmiljöverkets rekommendationer vilken 

utgår från dragmotstånd, angivet i Newton, vid igång rullning av avfallsbehållare.  

I bilaga 4 3 ges rekommenderade maxvikter vilka fastighetsägare och fastighetsinnehavare ska 

förhålla sig till. Vikterna utgår från att marken är plan och hårdgjord samt att avfallsbehållaren är i 

gott skick.  
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När Renhållningsarbetaren rapporterar om tung avfallsbehållare kommer Renhållaren vid tvist att 

mäta dragmotstånd. med särskilt verktyg. Denna mätning är gällande vid bedömning om godkänd 

vikt på avfallsbehållaren.  

Behållare som är överfull eller för tung hämtas inte. Avfallet ska omfördelas av fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare till nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

Ansvar för anskaffande, underhåll och rengöring av avfallsbehållare och 

avfallsutrymme 

27 §. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, anordnande, installation, underhåll 

och rengöring av inom fastigheten installerade anordningar för avfallshantering.  

Beträffande anordningar avsedda för avfallshantering gäller följande: 

• De ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att 
förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

• De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 
risken för olycksfall minimeras. 

• De ska vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande behållartyper. 

• De ska medge hantering med den utrustning som används av renhållaren enligt kommunens 
renhållningssystem.  

• Utrymme för avfallsbehållare, återvinningsmaterial och grovavfall Alla utrymmen för 
avfall ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren.  

 

• Avfallsbehållare och avfallsutrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov genom 
fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavare försorg. 

• Avfallsbehållare som ägs av kommunen tillhandahålls genom Renhållningsenheten. 
Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.  

• Säckhållare och Underjordsbehållare anskaffas, installeras och underhålls av 
fastighetsinnehavaren. 

Enskilda avloppsanläggningar  

28 § För anläggningar gäller följande:  
 
a) Slamavskiljare, fettavskiljare, minireningsverk, slutna tankar, toalettbodar och fosforfällor 
ska vara lättillgängliga för tömning.  

b) Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid 
tömning. Högsta tillåtna vikt på lock och manlucka är 15 kg enligt arbetsmiljöverkets 
rekommendationer vid enmansarbete. Om lock eller brunn öppnas genom att det dras åt 
sidan får locket högst väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 

c) Det ska klart framgå vilken eller vilka anläggningar som tillhör respektive fastighet. Vid 
behov skall anläggningarna särskilt märkas.  

d) Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt ska 
tillhandahålla tydliga tömningsinstruktioner. Anläggningen ska vara väl utmärkt så att den 
enkelt kan hittas. 



 

 11 

 

e) Anläggningarna ska vara anordnade så att tömning kan ske med Renhållarens 
tömningsutrustning.  

f) Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning tömningspunkt får 
inte överstiga 20 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Det får ej heller överskrida 6 
höjdmeter mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggning.  

g) För fettavskiljare gäller att avstånd och höjdskillnad mellan avskiljare och hämtnings-
fordonets uppställningsplats inte får vara större än att tömning lätt kan ske.  

Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får inte ske 
genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras. 

h) Skötsel och tömning av fettavskiljare ska utföras enligt riktlinjer från huvudmannen för 
avloppsnätet. Avskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning och anordnade så att tömning 
kan ske med normal tömningsutrustning.  

i) För minireningsverk gäller att en instruktion ska finnas väl synlig för 
slamsugningsentreprenören, om hur och var verket ska slamsugas. Avskiljaren töms ej om 
instruktioner inte finns tillgängligt. 

j) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vid behov återfylla slamavskiljare, fettavskiljare och 
minireningsverk med vatten direkt efter tömning.  

k) Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att 
hämtning med kranbil kan utföras. Fri höjd ska vara minst 7 meter över kranfordon och 
samma fria höjd mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan eller anvisad 
upphämtningsplats. Avstånd mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan eller 
anvisad upphämtningsplats får inte överstiga 10 meter. Om inte avståndet uppfylls ansvarar 
fastighetsägaren för att flytta filtermaterialet till anvisad upphämtningsplats. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens funktionalitet genom skötsel och 
underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att nytt återfyllning av filtermaterial tillförs 
fosforfällan efter varje tömning om återfyllnad ej kan utföras av kranbil. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att material finns för återfyllnad av fosforfälla.  
Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning 
med kranbil kan utföras, se bilaga 1. Om inte avståndet uppfylls enligt bilaga 1 ansvarar 
fastighetsägaren för att flytta filtermaterialet till anvisad upphämtningsplats. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens funktionalitet genom skötsel och 
underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att nytt filtermaterial tillförs fosforfällan efter 
varje tömning om återfyllnad ej kan utföras av kranbil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att material finns för återfyllnad av fosforfälla.  
 

3. Annat avfall än hushållkommunalt avfall 

Uppgiftsskyldighet   

29 §. Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

kommunalthushållsavfall och därmed jämförligt avfall, ska på anmodan av kommunen lämna 

de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 

underlag för kommunens renhållningsordning. 
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30 §. Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 

vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av kommunen lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 

behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

4. Avfallsplan 

31 §. Uppgifter om avfallet inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 

avfallets mängd och farlighet framgår av Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan 

för tretton kommuner till 2030.A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen samt den 

tillhörande kommunspecifika bilagan.  

4 5. Dispenser och avvikelser från föreskrifterna om 

avfallshantering 

Allmänt  

32 31§. Anmälan om annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna 

fastigheten än det som omnämns i kapitel 2 ställs till Samhällsbyggnadsnämnden och 

handläggs i enlighet med gällande delegationsordning och anvisningar i dessa föreskrifter.  

Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande 

bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan och 

ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 

redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för 

olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan och ansökan ska lämnas minst sex 

veckor innan avsedd ändring.  

Dispenser medges i enlighet med nu gällande föreskrifter. Ändras föreskrifterna kan 

dispensen upphöra att gälla. Dispenser är personliga och om en fastighet byter ägare 

förfaller dispensen. 

33 32§ Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt 

kommunala avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 

ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, om det föreligger synnerliga skäl, befrias från 

skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Denna dispens tidsbegränsas till högst 2 år och 

grundavgift för debiteras alltid 

32 §. Anmälan om annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna 

fastigheten än det som omnämns i kapitel 2 handläggs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande 

bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan och 

ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 

redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för 
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olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan och ansökan ska lämnas minst sex 

veckor innan avsedd ändring.  

Dispenser medges i enlighet med nu gällande föreskrifter. Ändras föreskrifterna kan dispensen 

upphöra att gälla. 

33 §. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt 

hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 

ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, om det föreligger synnerliga skäl, befrias från 

skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Denna dispens tidsbegränsas till högst 2 år. 

Gemensam avfallsbehållare 

34 33§. För bestämmelser om gemensam avfallsbehållare indelas Ale kommun i två typer av 

områden enligt § 20. 

För områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller: 

Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 

utnyttjar fastigheter som kan anses ligga intill varandra (samlade) dock högst ca 100 m 

mellan fastighetsgränserna. 

För områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:  

Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 

utnyttjar fastigheter som ligger på gångavstånd från varandra (ca 200 meter). 

Vad beträffar gemensam behållare gäller för övrigt: 

• Önskas gemensam behållare ska detta meddelas skriftligt till Renhållaren. 

• Avfallsmängden får inte bli större än som ryms i den behållare som anvisas av 
Renhållningsenheten. 

 

Avsaknad av väg 

35 34 § För fastigheter som saknar farbar väg som uppfyller kraven i bilaga 3 1 är 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skyldig att ordna annan upphämtningsplats 

för avfallsbehållare eller förpackat filtermaterial från fosforfälla vilken uppfyller kraven. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om plats, vilken är anvisad av Renhållaren, där 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall lämna sitt avfall.  

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare transporterar själv sitt avfall till 

upphämtningsplatsen. 

 

Kompostering och annan hantering av matavfall 

36 35§ Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i isolerad skadedjurssäker behållare 
på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. All hantering av 
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matavfall på den egna fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. 
- Kompostering i isolerad skadedjurssäker behållare meddelas skriftligt Renhållningsenheten.  

- Villafastigheter som gränsar till varandra kan ha gemensam kompostbehållare på den enes 
fastighet. Den andre fastighetsägaren har rätt att föra sitt komposterbara avfall till 
grannfastigheten efter skriftligt meddelande inkommit till Renhållningsenheten.  

- Fler än två villafastigheter som ligger samlade/intill varandra har möjlighet till sam-
kompostering efter skriftlig meddelande mottagits av Renhållningsenheten.  

- Flerbostadshus har möjlighet till samkompostering vilket ska meddelas skriftligt till 
Renhållaren. 
- Annat omhändertagande av matavfall anmäls till Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljöenheten. 

Kompostering av latrin 

37 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att 

kompostera latrin på den egna fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin i egen 

kompostanläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och hanteringen 

av avfallet.  

 

Omhändertagande av latrin, slam, urin, eller fekalier eller andra fraktioner från 

enskilda avloppsanläggningar  

37 36§ Latrin, slam eller andra fraktioner från avloppsanläggningar eller torra 

toalettlösningar får tas om hand på den egna fastigheten efter ansökan till 

Samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen 

och hanteringen av avfallet.  

38 37§ Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller 

närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.   

39 38§. Avtal om bortforsling och slutligt omhändertagande av slam och andra fraktioner 

som härrör från andra hushåll än den egna träffas med kommunen. Lämpligheten eller 

tillåtligheten av denna verksamhet prövas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

40 39§. Dispens från kravet på årlig slamtömning kan lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden 
om särskilda skäl föreligger. 
41 40 §. Dispens från kravet på tömning vartannat år av fosforfällor kan lämnas av 
Samhällsbyggnadsnämnden.   
  

 

 

Återkallelse 

42 41§. Medgivande om dispens från föreskrifterna om avfallshantering enligt kapitel 5 kan 

återkallas om 
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• förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte 
längre föreligger,  

• fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet, 

• hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig 
orsaka olägenhet ur hälso-, miljö- eller nedskräpningssynpunkt. 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den XX-XX- 2021 15 juni 2015 då renhållningsordning för Ale 

kommun från 2000 2015 upphör att gälla.  

 

Dessa föreskrifter gäller vid all nybyggnation och vid förändring på befintliga hämtställen. 

Gällande övriga hämtställen så ska genom diskussion och samråd med fastighetsägare 

lösningar hittas vilka uppfyller kraven i dessa föreskrifter.  
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Bilaga 1 Sorteringsinstruktioner läggs utanför föreskrifterna i nytt dokument Sorteringsguide 

för olika avfallsslag i Ale kommun 

Sorteringsinstruktioner 

Denna bilaga tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag. Mer 

detaljerade sorteringsföreskrifter återfinns i bilagor till avfallsplanen.  

Hushållsavfall Kommunalt avfall 

Begreppet hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall som är 

jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, till exempel 

personalmatsalar, restauranger etc. Hushållsavfallet ska sorteras och de olika materialen ska 

hållas skilda från varandra enligt nedan. 

Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Matavfall 

 

Ska sorteras ut av de 

som valt abonnemang 

med hämtning av  

matavfall eller 

hemkompostering. 

Matrester, råa och 

tillagade. Frukt- och 

grönsaksrester, kött, 

fisk, ägg, bröd, 

kaffesump, tepåsar, 

hushållspapper, 

snittblommor. 

Matavfallet läggs i 

separat behållare eller 

komposteras på den 

egna fastigheten. 

För kompostering av 

matavfall på den egna 

fastigheten krävs en 

godkänd kompost-

behållare som är 

isolerad och 

skadedjurssäker. 

Kompostering av 

matavfall skall alltid 

anmälas till 

kommunen.  

Matfett Matfetter och frityroljor. Lämnas på 

återvinningscentralen. 

Förvaras i behållare med 

tätslutande lock. 

Mindre mängder 

matfett kan lämnas i 

behållaren för 

matavfall. 

Brännbart 

Restavfall 

Brännbart avfall som 

kvarstår när farligt 

avfall, matavfall, 

förpackningar, 

returpapper och annat 

avfall som omfattas av 

producentansvar, har 

sorterats ut. Till 

exempel blöjor, 

dammsugarpåsar, 

fimpar, snus, kuvert, 

plastartiklar som inte är 

förpackningar, textilier 

med mera. 

Lämnas i kommunens 

angiven separat 

behållare. Avfallet ska 

emballeras i förslutna 

påsar eller paket. 

Hushåll som inte valt 

abonnemang för 

matavfall eller 

hemkompostering ska 

lägga matavfallet i 

behållare för 

brännbart restavfall. 
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Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Ej Obrännbart 

restavfall 

Avfall som blir kvar efter 

källsortering. Till 

exempel glas som inte 

är förpackningar, 

keramik och porslin, 

husgeråd av metall med 

mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

 

Grovavfall Skrymmande 

hushållsavfall som 

trasiga möbler, mattor, 

cyklar, gräsklippare med 

mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

 

Det finns även möjlighet 

att hyra container för 

grovavfall från hushåll. 

 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Brännbart grovavfall, 

enstaka kollin som 

väger mindre än 15 

kg, kan hämtas 

samtidigt med 

brännbart restavfall 

genom beställning. 

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, gräs, 

mossa med mera.  

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

Det finns även möjlighet 

att hyra container för 

trädgårdsavfall från 

hushåll. 

Ris och grenar ska vara 

mindre än 2 cm i 

diameter. 

 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Trädgårdsavfall får 

komposteras på den 

egna fastigheten. 

 

Ingen anmälan om 

kompostering 

behövs. 

Förpackningar 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

förpackningar 

(2006:1273)(2018:1462). 

Tomma förpackningar 

av papper, plast, metall 

och glas. 

Lämnas på återvinnings-

stationerna eller 

återvinningscentralen. 

 

I många 

bostadsområden finns 

även fastighetsnära 

insamling. 

Går även att beställa 

tjänst av renhållaren 

 

Förpackningar ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

förpackningar. 

(Förordning 2006:208  
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Tidningar 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

returpapper 

(1994:1205)(2018:1463) 

Tidningar, tidskrifter, 

reklam och kataloger. 

Lämnas på återvinnings-

stationerna eller 

återvinningscentralen. 

 

I många 

bostadsområden finns 

även fastighetsnära 

insamling. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

returpapper. 

(Förordning 1994:1205) 

 

Elektriska och 

elektroniska 

produkter 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning 

(2011:927).(2020:614) 

Alla produkter som går 

på elektricitet eller 

batteri. Till exempel 

telefoner, TV, datorer, 

kylskåp, hushålls-

apparater, batteridrivna 

leksaker med mera. 

Lämnas på 

återvinningscentralen. 

 

Här lämnas även 

produkter med 

inbyggda batterier. 

 

Avfallet ska sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

elektriska och 

elektroniska 

produkter. 

(Förordning 

2005:209)(2014:1075) 
 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 
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Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Ljuskällor 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning (2011:927). 

(2020:614) 

Glödlampor, 

halogenlampor, LED-

lampor, 

lågenergilampor och 

lysrör. 

Lämnas på 

återvinningscentralen 

eller i Samlaren.  

Ljuskällor ingår i 

producentansvaret 

för glödlampor och 

vissa belysnings-

armaturer. 

(Förordning 2000:208) 
 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 

Småbatterier 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning (2011:927). 

(2020:614) 

Alla sorters batterier 

som väger upp till 3 kg. 

Lämnas i batteriholkar 

på 

återvinningsstationerna, 

återvinnings-centralen 

eller i Samlaren.  

 

 

Ingår i producent-

ansvaret för 

batterier. 

(Förordning 2008:834) 
 

Batterier klassas även som 

farligt avfall. 

 

Produkter med inbyggda 

batterier hanteras som 

elektriska och elektroniska 

produkter. 

Bilbatterier 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt avfalls-

förordning (2011:927). 

2020:614) 

Blybatterier som väger 

mer än 3 kg. 

Lämnas på återvinnings-

centralens miljöstation 

för farligt avfall. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

batterier. 

(Förordning 2008:834) 
 

Batterier klassas även som 

farligt avfall. 

Däck Fordonsdäck. Bil- och motorcykeldäck 

(även däck med fälg) 

kan lämnas på 

återvinningscentralen. 

Däck lämnas i 

producenternas 

insamlingssystem. 

 

Ingår i producent-

ansvaret för däck. 

(Förordning 1994:1236) 

Annat avfall som 

omfattas av 

producentansvar 

 Lämnas i 

producenternas 

insamlingssystem. 
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Farligt avfall 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2020:614)11:927). 

Färg, lösningsmedel, 

lim, drivmedel, 

bekämpningsmedel, 

sprayburkar, syror, 

alkalier, olja, smörjfett, 

fotokemikalier, 

kvicksilver etc. 

Lämnas på återvinnings-

centralens miljöstation 

för farligt avfall.  

Farligt avfall ska 

alltid lämnas i 

originalemballage 

eller annat helt 

emballage som 

märkts med innehåll. 

Slipers Slipers Lämnas på 

återvinningscentral 

Utöver 5st debiteras 

en avgift. 

Tryckimpregnerat Tryckimpregnerat virke Lämnas på 

återvinningscentralen 

 

Läkemedel Kasserade läkemedel.  Lämnas på apoteken. 

 

 

Läkemedel ingår i 

producentansvaret 

för läkemedel. 

(Förordning 2009:1031) 

 

 

Sprutor och 

kanyler 

Förbrukade sprutor och 

kanyler samt annat 

riskavfall. 

Lämnas på apoteken. 

 

Ska alltid läggas i 

specialbehållare som 

tillhandahålls av 

apoteken. 

 

Döda 

sällskapsdjur 

Döda sällskapsdjur 

förutom hästdjur. 

Lämnas till veterinär, 

djurbegravningsplats 

eller till förbränning i 

Renovas specialugn. 

Får även grävas ner 

på egen mark, se § 

15. 

Jordbruksverkets föreskrifter 
(2010:59) SJVFS 2006:84 

slag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar: 



 

 21 

Annat avfall än hushållsavfall kommunalt avfall 

Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall 

kommunalt avfall ska på grund av återanvändnings- och återvinningsskäl samt hälso- och 

miljöskäl sorteras och hållas skilt enligt nedan. Avfall får inte komprimeras före sortering. 

 

Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Livsmedelsavfall Rester från livsmedels-

tillverkning. Kasserade 

livsmedel som frukt, 

grönsaker, kött, fisk, ägg, 

bröd och spannmål. 

Livsmedelsavfall läggs i 

separat behållare och 

hämtas av godkänd 

transportör. 

Livsmedelsavfall bör 

ska källsorteras och 

utnyttjas för rötning 

till biogas. 

Matfett  Matfetter och frityroljor Hämtas av entreprenör 

med tillstånd att hantera 

och återvinna fett. 

Matfett och frityrolja 

ska får inte hällas ut i 

avloppet. 

Brännbart 

verksamhetsavfa

ll 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall 

kommunalt avfall och 

annat avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927).(2020:614) 

Brännbart avfall som 

kvarstår när farligt avfall, 

förpackningar, mat- och 

livsmedelsavfall, 

returpapper och annat 

avfall som omfattas av 

producentansvar, har 

sorterats ut. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

 

Ej Obrännbart 

verksamhetsavfa

ll 

Till exempel glas och 

metall som inte är 

förpackningar, keramik 

och porslin med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

 

Bygg- och 

rivningsavfall 

Trä, gips, isolering, 

dörrar, fönster, tegel, 

takpannor, betong, 

asfalt, jord- och 

schaktmassor med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

Rivningslov och/eller 

rivningsanmälan krävs 

i normala fall. 
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företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Park- och 

trädgårdsavfall 

Ris, grenar, löv, gräs, 

mossa, fallfrukt med 

mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Ris och grenar ska vara 

mindre än 2 cm i 

diameter. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 
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Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Förpackningar 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

förpackningar 

(2006:1273).(2018:1462) 

Tomma förpackningar av 

papper, plast, metall och 

glas. 

Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

förpackningar. 

Tidningar 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt gällande 

förordning om 

producentansvar för 

returpapper 

(1994:1205).(2018:1463) 

Tidningar, tidskrifter, 

reklam och kataloger. 

Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen. 

Ingår i producent-

ansvaret för 

returpapper. 

 

Kontorspapper Kontorspapper. Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

 

Ingår i ett frivilligt 

åtagande som liknar 

producentansvaret. 

Elektriska och 

elektroniska 

produkter 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927) 

.(2014:1075) 

Alla produkter som går 

på elektricitet eller 

batteri.  

Till exempel datorer, 

telefoner, kopiatorer, TV, 

uppladdningsbara 

apparater, vitvaror, 

kylskåp och kyldiskar 

med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Kan även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ingår i producent-

ansvaret för elektriska 

och elektroniska 

produkter. 

 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 

Ljuskällor 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927). (2014:1075) 

Glödlampor, 

halogenlampor, LED-

lampor, lågenergilampor 

och lysrör med mera. 

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

 

Avfallet ska här sorteras enligt 

gällande anvisningar. 

Ljuskällor ingår i 

producentansvaret för 

glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer. 

 

Vissa produkter klassas även 

som farligt avfall. 

Småbatterier 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927). (2008:834) 

Alla sorters batterier som 

väger upp till 3 kg.  

Avfallet hämtas av 

godkänd transportör. 

Mindre mängder kan 

även lämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Ingår i producent-

ansvaret för batterier. 

Batterier klassas även som 

farligt avfall. 

Produkter med inbyggda 

batterier hanteras som 

elektriska och elektroniska 

produkter. 
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Avfallslag Exempel Hantering/lämnas Kommentar 

Däck Fordonsdäck Däck lämnas i 

producenternas 

insamlingssystem. 

 

Mindre mängder bil- och 

motorcykeldäck (även 

däck med fälg) kan 

ämnas på 

återvinningscentralen av 

företag som har ÅVC-

kort. 

Ingår i producent-

ansvaret för däck. 

Lantbruksplast Ensilagefilm, plastsäckar 

och odlingsfolie. 

Lämnas i producenternas 

insamlingssystem.  

 

 

Ingår i ett frivilligt 

åtagande som liknar 

producentansvaret. 

Insamlingen 

organiseras av 

SvepRetur och riktar 

sig till lantbrukare, 

odlare och hästägare 

med flera. 

Annat avfall som 

omfattas av 

producentansvar 

 Lämnas i producenternas 

insamlingssystem. 
 

Farligt avfall 

 

Ska sorteras ut från 

hushållsavfall och annat 

avfall enligt 

avfallsförordning 

(2011:927)(2020:614). 

Färg, lösningsmedel, lim, 

drivmedel, 

bekämpningsmedel, 

sprayburkar, syror, 

alkalier, olja, smörjfett, 

fotokemikalier, 

kvicksilver, slipers, 

tryckimpregnerat med 

mera. 

Avfallet hämtas av 

transportör med tillstånd 

att transportera farligt 

avfall. 

Egen transport av 

mindre mängder 

farligt avfall får endast 

ske efter anmälan till 

länsstyrelsen. 

Riskavfall Smittförande/stickande/ 

skärande avfall som 

uppkommer inom 

sjukvården, hos 

veterinärer, 

akupunktörer, tatuerare 

med flera. 

Avfallet hämtas av 

transportör med tillstånd 

att transportera farligt 

avfall. 

Egen transport av 

mindre mängder 

farligt avfall får endast 

ske efter anmälan till 

länsstyrelsen. 
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Djurkadaver och 

annat animaliskt 

avfall 

Döda djur, 

slaktbiprodukter och 

andra animaliska 

biprodukter. 

Lämnas till mottagare 

som har särskilt tillstånd 

att hantera animaliska 

biprodukter. 

Ska hanteras enligt 

Jordbruksverkets 

föreskrifter (SJVFS 

2011:21) SJVFS 

2006:84 

Gödsel från 

djurhållning 

Gödsel från häst, svin, 

ko, get etc 

Fastighetsinnehavaren 

och djurhållaren 

ansvarar för att gödsel 

bortskaffas och i 

möjligaste mån återförs 

till jordbruksmark eller 

används som 

jordförbättringsmedel. 
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Bilaga 2 1 

Krav på vägar för hämtningsfordon 

För att garantera att hämtning blir utförd enligt abonnemang ska vägarna minst uppfylla 

nedanstående minimistandard: 

• Körbanans bredd ska vara minst 3,5 meter, se skiss nedan. 

• Det ska finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända vid vändplan eller i 
korsning, se skiss nedan. Backning längre än en billängd 8-10msträckor får inte 
förekomma av trafiksäkerhetsskäl. 

• Då väghållaren bestämmer förbud för tung trafik t.ex. vid tjällossning ska skriftlig och 
tidsbestämd dispens skickas till Renhållaren.   

• Hålor i körbanan får ej vara större än 10 cm i diameter. 

• Utskjutande eller uppstickande föremål som t ex stenar och stubbar får inte 
förekomma på körbanan. 

• Vägen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Trädgrenar och dylikt ska rensas bort, se skiss 
nedan. 

• Undantag är där vägen i övrigt är godtagbar och annan lösning inte är acceptabel. 
Renhållarens bedömning gäller. 

• Vid längre extremväder vintertid då körbanan inte uppfyller här angivna krav har 
Renhållaren rätt att anvisa kunder till tillfälliga gemensamhetsanläggningar under 
perioden 1 december- 31 mars. 

• Renhållningsfordon ska inte köra på gång- och cykelvägar. 

 

*Gäller mötesfri väg med P-förbud 
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När hämtning sker med kranbil vid tömning av tex bottentömmande avfallsbehållare, 

fosforfällor eller storsäck gäller följande: 

• Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller 
understiga 2 m. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis 2–6 meter), 
därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd. 

• Det ska vara en fri höjd om 10 meter. 

• Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan 
hämtningsfordonet och behållarna. 

• Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor. I de fall det är oundvikligt ska gångvägen 
spärras av vid tömning. 

• Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan 
undvikas ska lutningen normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att fordonet inte 
kan börja glida på stödbenen. 

• Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max ±2 meter. 

• På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 
meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering. 

• Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång. 
 
För bottentömmande behållare gäller även 
 

• Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under 
jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning. 

• Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för 
att ledningar grävs sönder vid etablering. 

• Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det 
finnas lås på inkasten. 

• Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.  

• Behållare bör anläggas så att vatteninträngning minimeras och vara placerad så att 
ytvattenavrinning möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare 
rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov. Rengöring är särskilt viktigt för 
behållare med matavfallsinsamling. 
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Bilaga 3 2 

Krav Anvisningar för avfallsutrymmen och hämtplats för avfallsbehållare 

på hämtningsdagen 

 

• Avfallsutrymmen ska rymma erforderligt antal avfallsbehållare och ska vara beläget i 
marknivå. Avståndet mellan varje kärl ska minst vara 6cm. 

• I avfallsutrymmet rekommenderas uttag för vatten och golvbrunn. 

• En avbärarlist bör finnas 0,95-1,25 m från golvet.  

• Vad gäller nya avfallsutrymmen ska kontakt tas med Renhållningsenheten under 
planeringsskedet. Se nedan bild för hur utrymmet ska vara utformat. 

• Behållare får ej blockera varandra och får ej heller låsas fast i staket träd eller 
liknande. 

• Dörrar eller grindar till avfallsbehållare som förvaras i sopskåp, soprum eller 
motsvarande ska vara lätta att öppna och ha ett dagmått på minst 1,2 x 2 meter.   
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• Avfallsutrymmet ska vara beläget så nära angöringsplats för hämtningsfordon som 
möjligt. Avståndet får inte överskrida 21 meter på befintliga hämtställen. Vid 
förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme 
eller hämtplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras 

• För enbostadshus gäller att avfallsbehållaren ska vara belägen så nära 
angörningsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller 
nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark. 

• Dragvägar, inom och utanför avfallsutrymmet ska vara hårdgjorda och bör vara 1,2 
meter breda och kravet är minst 1 meter.  Vintertid ska dragvägen snöröjas och 
sandas i hela bredden. 

• Marken får endast ha en mindre lutning, se bilaga 4 

• Inga trösklar, trappor eller andra hinder ska finnas längs dragvägen för 
avfallsbehållaren.  

• Avfallsbehållaren ska på hämtningsdagen vara så placerat att handtaget är lätt 
åtkomligt utan att behållaren ej behöver vridas.  

• Containrar ska vara placerade minst 6 meter från byggnader. 
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• För att hämtning med säkerhet ska ske ska avfallsbehållaren ställas ut senast kl. 
06:00 på hämtplatsen på hämtningsdagen. 
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Bilaga 4 3 

Ändrad lagstiftning och myndighetsbeslut kan leda till ändringar i denna bilaga utan särskilt 

beslut i kommunfullmäktige. 

Rekommenderade maxvikter för avfallsbehållare 

 

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) 

vid igångsättning och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt väga 15 kg. 

 

Det är alltid Renhållarens bedömning om lämplig vikt för avfallsbehållaren efter vägning som 

gäller. 

 

Behållarstorlek Rekommenderade 

maxvikter per enstaka 

behållare 

Förutsättningar 

Kärl 130-240 liter 50 kg 
Lutning max 1:7 

Kärl 370-400 liter 80 kg 

Kärl 600-700 liter 130 kg Lutning max 1:12 

Säck 160 liter 15 kg   

 
 

 

 



 

 

Föreskrifter om avfallshantering 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige: 2021-xx-xx § xxx 
Ansvarig sektor:  Samhällsbyggnad 
Ikraftträdande  2021-xx-xx 
Giltighetstid  Gäller tills vidare 
Revideras  Vart femte år 
Diarienummer  KS 2021.xxx 
 
  
Ansvarig handläggare Miljöstrateg, sektor samhällsbyggnad



 

KOMMUNAL RENHÅLLNINGSORDNING ................................................................. 1 

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER ......................................................................... 1 
Tillämpningsområden .............................................................................. 3 
Informationsskyldighet ............................................................................ 3 
Anmälningsskyldighet .............................................................................. 3 

2. KOMMUNALT AVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL ................................ 4 
Sortering av kommunalt avfall ................................................................ 4 
Grovavfall .................................................................................................. 4 
Avfall med producentansvar .................................................................... 4 
Farligt avfall ............................................................................................. 4 
Döda sällskapsdjur ................................................................................... 4 
Riskavfall ................................................................................................... 4 
Skyldighet att lämna avfall ...................................................................... 5 
Förutsättningar för eget omhändertagande ............................................ 5 
Hämtningsområde .................................................................................... 5 
Hämtningsintervall................................................................................... 5 
Uppehåll i hämtning ................................................................................. 6 
Emballering av avfall ............................................................................... 6 
Avfallsutrymmen, hämtplats, avfallsbehållare, hämtningsvägar m.m. 7 
Fyllnadsgrad och vikt ............................................................................... 7 
Ansvar för anskaffande, underhåll och rengöring av avfallsbehållare och 

avfallsutrymmen .............................................................................. 8 
Enskilda avloppsanläggningar ................................................................ 9 

3. ANNAT AVFALL ÄN KOMMUNALT AVFALL ....................................................... 10 
Uppgiftsskyldighet .................................................................................. 10 

4. DISPENSER OCH AVVIKELSER FRÅN FÖRESKRIFTERNA OM AVFALLSHANTERING10 
Allmänt .................................................................................................... 10 
Gemensam avfallsbehållare ................................................................... 10 
Avsaknad av väg ...................................................................................... 11 
Återkallelse ............................................................................................... 12 

BILAGA 1 ........................................................................................................... 13 
Krav på vägar för hämtningsfordon ......................................................... 13 
Krav vid tömning med kranbil .................................................................. 14 

BILAGA 2 ........................................................................................................... 16 
Krav för avfallsutrymmen och hämtningsplats för avfallsbehållare ........ 16 

BILAGA 3 ........................................................................................................... 18 
Rekommenderade maxvikter för avfallsbehållare ................................... 18 

 

 
  



  

 1 

Kommunal renhållningsordning 
Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 
kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Ale kommuns renhållningsordning. Enligt 15 
kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 
§. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

1. Inledande bestämmelser 
 

Bemyndigande 
 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1, 2 och 3 §§  
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Ale kommun. 
 

Definitioner  
 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med den betydelse som anges 
här 
 

1. Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga 
(1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filter-
material från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 person-
ekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som 
till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 
jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig 
verksamhet. 

 
Punkt a-i definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar. 
a) Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer vid 

livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande som 
skulle kunna, eller ha kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under 
kommunalt ansvar. 

b) Med restavfall menas avfall som förbränns. Det är det avfall som återstår när 
matavfall, förpackningar, returpapper, elavfall, grovavfall, farligt avfall och annat 
avfall som omfattas av producentavfall sorterats ut. 

c) Med osorterat avfall menas matavfall och restavfall blandat. 
d) Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla 
in säck, kärl eller underjordbehållare. 

e) Med bygg och rivningsavfall under kommunalt avfall menas avfall från byggande, 
rivning, och anläggningsarbeten som inte görs i yrkesmässig verksamhet.  

f) Farligt avfall är ämnen eller föremål som är avfall och som är markerat med en * i 
bilaga 4 till Avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper 



  

 2 

som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. 
g) Med trädgårdsavfall menas sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 

brukande av trädgård vid bostadshus. 
h) Med konsumentelavfall menas detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) 

om producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta 
produkter som normalt har använts i hushållet. 

i) Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om 
anläggningen endast används för antingen hushållsspillvatten eller spillvatten 
som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, samt även latrin 
från torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

 
2. Med avfallsbehållare avses säck, kärl eller container för hushållsavfall. Med 

avfallsbehållare avses inte behållare och brunnar för slam och spillvatten. 
3. Med kompostbehållare avses behållare som är konstruerad för kompostering av 

komposterbar del av hushållsavfallet. 
4. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och 

behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall 
som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier 
och läkemedel. 

5. Angöringsplats är den plats där renhållningsfordonet kan parkeras trafiksäkert. 
6. Med återvinningsstation, ÅVS, avses mindre obemannad anläggning för insamling av 

del av producentansvarsmaterial. 
7. Med miljöstation avses bemannad anläggning för mottagning av hushållens farliga 

avfall. 
8. Med återvinningscentral, ÅVC, avses större bemannad anläggning för mottagning 

och sortering av grovavfall. 
9. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 
10. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten. 
 
3 § Avfallshanteringen i kommunen utförs av Renhållningsenheten på verksamhet Teknik 
eller den eller de som kommunen bestämmer kallad Renhållaren.  
4 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4 - 6 §§ Miljöbalken om 
renhållningstaxa, föreskrifter om att avgift skall betalas för den hantering av avfallet, som 
utförs genom Renhållarens försorg samt för avfallsförebyggande åtgärder. 
5 § Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. 
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 1 § i dessa Renhållningsföreskrifter görs av den som 
Samhällsbyggnadsnämnden utser. 
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6 § Målsättningen för Ale kommun är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i enlighet 
med EU:s avfallshierarki d.v.s. med följande prioritering: 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning t.ex. energiåtervinning 
5. Deponering 

 
Vidare är målsättningen att leva upp till de 6 övergripande mål med dess respektive 
detaljerade mål i Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 
2030 vilka är Förbyggande, Återanvändning, Insamling och återvinning, Fysisk planering, 
Användarfokus och Nedskräpning.  
 
Ale kommuns målsättning är också att Renhållarens personal inte ska utsättas för risk att 
drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö går alltid före 
abonnentens bekvämlighet. Detta medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen och 
tillhörande föreskrifter och anvisningar ska efterföljas.  

Tillämpningsområden 
 
7 § Kommunens renhållningsansvar:  

a) Bortforsling och slutligt omhändertagande av kommunalt avfall i enlighet med 
miljöbalken (1998:808) och dess följdförfattningar se 1 § i dessa föreskrifter. 

b) Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska genom kommunens 
försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra 
skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lag om åtgärder mot 
förorening från fartyg (1980:424) eller enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av avfallsförordningen (2020:614). 

c) Kommunens renhållningsansvar omfattar även hamnar för fritidsbåtar. Innehavare av 
hamn ska lämna uppgift till kommunen om behovet av avfallshantering. 

d) Föreskrifter om avfallshantering ska beaktas i alla skeden av samhällsprocessen.  
 

Informationsskyldighet 
 
8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som 
bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler och föreskrifter för avfallshantering 
samt att verka för att dessa efterlevs.  
9 § Renhållaren informerar hushållen om insamlingssystem som är tillgängligt i kommunen.  

Anmälningsskyldighet  
 
10 § Då fastighet övergår till annan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, ska den 
tillträdande fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, omedelbart efter tillträde, 
anmäla ändringen till Renhållaren och om dispens föreligger till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Det åligger även den som avflyttar från fastighet att anmäla detta till Renhållaren och 
Samhällsbyggnadsnämnden om dispens funnits.  
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2. Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Sortering av kommunalt avfall  
 
11 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som 
anges i 12–16 §§ enligt miljöbalkens 15 kap samt gällande lagstiftning och myndighetsbeslut. 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. 

Grovavfall 
 
12 § Grovavfall från hushåll hanteras enligt § 11. 

Avfall med producentansvar 
 
13 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets avfall 
med producentansvar så att det kan omhändertas enligt § 11. 
Vid beslut om utvidgning av producentansvaret ska även detta avfall sorteras ut separat och 
lämnas till plats som producenten eller kommunens insamlingssystem. 

Farligt avfall 
 
14 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets farliga 
avfall och hålla detta skilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska om möjligt lämnas i 
originalförpackningar eller annars täta förpackningar med innehållsmärkning. Olika oljor, 
kemikalier eller liknande får inte blandas. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. 

Döda sällskapsdjur 
 
15 § Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till 
Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt 
anläggningens anvisningar. Den som lämnar emballaget betalar avgift direkt till 
behandlingsanläggningen.  
 
Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva 
ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön uppstår.  
 
Döda hästdjur är tillåtet att gräva ner om en lämplig plats som uppfyller kommunens 
anvisningar bedöms finnas. Innan nedgrävning ska Miljöenheten kontaktas för bedömning av 
om föreslagen plats är lämplig. Miljöenhetens anvisningar ska följas vid nedgrävning.    

Riskavfall 
 
16 §  Riskavfall bestående av stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall. Riskavfallet ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner 
hämtar på apoteken. Apoteken tar sedan emot riskavfallet under förutsättning att det är 
paketerat i rätt emballage. 
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Skyldighet att lämna avfall 
 
17 § Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållaren i för 
ändamålet avsedd behållare för fastigheten, om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i 
gällande förordningar. Avfall som innefattas av producentansvaret ska lämnas i 
producenternas eller kommunens insamlingssystem för producentansvar. 

Förutsättningar för eget omhändertagande 
 
18 § Eget omhändertagande av matavfall ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. Kommunen ska meddelas enligt anvisningar i § 35. 
19 § Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande. 
Komposteringen ska utföras så att olägenhet för omgivningen inte uppstår. 
Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får inte brännas. Torrt trädgårdsavfall från 
den egna fastigheten, som inte kan utnyttjas för kompostering, får endast eldas om det kan 
ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Föreskrifter om förbud mot 
eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan 
författning samt brandriskvarning måste beaktas.  

Hämtningsområde 
 
20 § Ale kommun indelas i två typer av hämtningsområden: 
a) områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse. 
b) områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse.  

Hämtningsintervall 
 
21 § Hämtningsintervall för kommunalt avfall: 
a) För restavfall och matavfall från en och tvåbostadshushåll samt fritidshus sker ordinarie 

hämtning varannan vecka för helårsabonnenter med kärl. Fritidshus kan även erhålla så 
kallad sommarhämtning, då sker hämtning vid 13 hämtningstillfällen varannan vecka 
under perioden april till september.   

b) För restavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, äldreboenden och 
verksamheter med fler än 10 enskilda brukare samt övriga verksamheter med stora 
avfallsmängder sker hämtning varje vecka eller med tätare frekvens om behov finns.  

c) För matavfall från flerfamiljshus, livsmedelslokaler, skolor, storkök, äldreboenden och 
andra verksamheter sker ordinarie hämtning varje vecka. Renhållaren får ge närmare 
anvisningar och besluta om skötsel- och tömningsintervall om särskilda skäl föreligger. 

d) Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker enligt tillståndsbeslut från 
Samhällsbyggnadsnämnden eller minst en gång per år enligt särskild hämtningsplan. 
Renhållaren avgör lämplig tidpunkt. Tömning av slutna tankar sker efter behov genom 
budning. Dispens kan sökas enligt 39 §. 

e) Fettavskiljare töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
4 gånger per år. VA huvudmannen äger rätt att i det enskilda fallet fastställa 
tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållandet till avskiljarens volym. 

f) Fosforfällor töms så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion dock minst 
en gång vartannat år. Dispens kan sökas enligt 40 §. 
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22 § Hämtningsintervall för restavfall från villahushåll vid kompostering eller annan av 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering, matavfallsinsamling samt övrig källsortering:  

a) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 
140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad 
avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare alternativt 
annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering av 
hushållsavfallet enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Önskemål om 
hämtning var 4:e vecka meddelas skriftligt till Renhållaren.  

b) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 
140 l kärl under förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad 
avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare alternativt 
annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering 
enligt förordningarna om producentansvar genomförs. Dessutom ska den sökande 
visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på fastigheten än att 
hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för människors 
hälsa och miljön. Önskemål om hämtning kvartalsvis meddelas skriftligt till 
Renhållaren. 

Uppehåll i hämtning 
 
23 § Uppehåll i hämtning av avfall vid permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare i de fall fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 6 månader.  
 
Uppehåll i hämtning av avfall vid verksamheter eller flerbostadshus kan efter ansökan 
medges fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att 
nyttjas under en sammanhängande period om minst 6 månader.  
 
Uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 
månader. Krav för godkännande av uppehåll är att anläggningen töms innan.  
 
Skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda 
uppehållsperioden och grundavgift debiteras alltid.  
 

Emballering av avfall 
 
24 § I avfallsbehållare och avfallsutrymme får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Påsar och paket ska vara väl 
förslutna, så att avfall inte sprids. Dammande avfall ska vara väl inneslutet i tät förpackning.  
Avfallet som inte är väl och säkert förpackat hämtas ej. Avfallet ska av fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavare packas om till nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
 
 



  

 7 

Avfallsutrymmen, hämtplats, avfallsbehållare, hämtningsvägar m.m. 
 
25 § Renhållningsenheten meddelar föreskrifter om avfallsbehållare, storlek, typ, vägar och 
placering enligt nedan: 

a) Kommunen har rätt att märka behållare med särskild id-märkning samt adress. 
b) Avfallsbehållare för uppsamling av avfall ska vara uppställd så att hämtning 

underlättas och arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och arbetsmiljöverkets 
riktlinjer efterföljs. Markytan ska vara plan och hårdgjord samt kanter får ej 
förekomma.  

c) Avstånd mellan avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för 
hämtningsfordon får ej överstiga 21 m på befintliga hämtningsställen. I 
avfallsutrymmen mäts avståndet från avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats 
för hämtningsfordon. 

d) Vid förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan 
avfallsutrymme eller hämtplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras.  

e) För enbostadshus gäller dessutom att behållaren ska vara belägen så nära 
angöringsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller 
nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark. 
Gemensamhetsanläggningar ska alltid prioriteras om inte särskilda skäl föreligger.  

f) Avfallsbehållaren ska vara lättåtkomlig och placerad så att handtaget lätt kan nås. 
Kärlen ska ej behöva vridas vid hämtning. 

g) Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att 
transportväg fram till avfallsbehållarens hämtningsplats hålls i gott framkomligt skick. 
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri genom sandning eller flisning. 
Renhållningsarbetaren avgör om transportvägen är i framkomligt skick vid 
tömningstillfället. Det får ej förekomma gropar och hålor i transportvägen med en 
diameter större än 10 cm eller utskjutande eller uppstickande föremål. Enskild väg 
och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, se bilaga 1. 

h) Egna avfallsbehållare tex underjordsbehållare ska vara utformad så att tömning kan 
ske med Renhållarens tömningsfordon och godkännas av renhållningsenheten samt 
uppfylla krav enligt bilaga 1. För att få egna avfallsbehållare godkända krävs 
utsortering av matavfall. Övriga behållare ägs av kommunen.  

i) Renhållaren ska ha tillträde till avfallsutrymmen. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid 
begäran om hämtning lämnas till renhållaren utan kostnad. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Renhållaren. 

j) Ytterligare anvisningar gällande avfallsutrymmens beskaffenhet och uppställning av 
avfallsbehållare på hämtningsdagen finns i bilaga 2. 

k) Ordinarie tid för hämtning är vardagar mellan 06:00 och 21:00. Tillfälligt ändrad tid 
meddelas i lokalpress samt på kommunens hemsida. 

Fyllnadsgrad och vikt 
 
26 § Avfallsbehållare får ej överfyllas utan locket ska vara väl förslutet. Vikten får ej 
överskrida arbetsmiljöverkets rekommendationer vilken utgår från dragmotstånd, angivet i 
Newton, vid i gång rullning av avfallsbehållare.  
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I bilaga 3 ges rekommenderade maxvikter vilka fastighetsägare och fastighetsinnehavare ska 
förhålla sig till. Vikterna utgår från att marken är plan och hårdgjord samt att 
avfallsbehållaren är i gott skick.  

När Renhållningsarbetaren rapporterar om tung avfallsbehållare kommer Renhållaren vid 
tvist att mäta dragmotstånd. Denna mätning är gällande vid bedömning om godkänd vikt på 
avfallsbehållaren.  

Behållare som är överfull eller för tung hämtas inte. Avfallet ska omfördelas av 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

Ansvar för anskaffande, underhåll och rengöring av avfallsbehållare och 
avfallsutrymmen 
 
27 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, anordnande, installation, underhåll 
och rengöring av inom fastigheten installerade anordningar för avfallshantering.  
Beträffande anordningar avsedda för avfallshantering gäller följande: 

a) De ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn 
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 

b) De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls 
och risken för olycksfall minimeras. 

c) De ska vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande 
behållartyper. 

d) De ska medge hantering med den utrustning som används av renhållaren enligt 
kommunens renhållningssystem.  

e) Alla utrymmen för avfall ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren.  
f) Avfallsbehållare och avfallsutrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov genom 

fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavare försorg. 
g) Avfallsbehållare som ägs av kommunen tillhandahålls genom Renhållningsenheten. 

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.  
h) Underjordsbehållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. 

Vid bygglov ska renhållaren kontaktas. 
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Enskilda avloppsanläggningar  
 
28 § För anläggningar gäller följande:  
 

a) Slamavskiljare, fettavskiljare, minireningsverk, slutna tankar, toalettbodar och 
fosforfällor ska vara lättillgängliga för tömning.  

b) Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt 
vid tömning. Högsta tillåtna vikt på lock och manlucka är 15 kg enligt 
arbetsmiljöverkets rekommendationer vid enmansarbete. Om lock eller brunn 
öppnas genom att dra locket åt sidan får det väga högst 35 kg, om inte särskilda 
skäl föreligger. 

c) Det ska klart framgå vilken eller vilka anläggningar som tillhör respektive 
fastighet. Vid behov skall anläggningarna särskilt märkas.  

d) Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt ska 
tillhandahålla tydliga tömningsinstruktioner. Anläggningen ska vara väl utmärkt så 
att den enkelt kan hittas. 

e) Anläggningarna ska vara anordnade så att tömning kan ske med Renhållarens 
tömningsutrustning.  

f) Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och tömningspunkt får 
inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Det får ej heller 
överskrida 6 höjdmeter mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och 
anläggning.  

g) Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får 
inte ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras. 

h) För minireningsverk gäller att en instruktion ska finnas väl synlig för 
slamsugningsentreprenören, om hur och var verket ska slamsugas. 
Minireningsverket töms ej om instruktioner inte finns tillgängligt. 

i) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vid behov återfylla slamavskiljare, 
fettavskiljare och minireningsverk med vatten efter tömning.  

j) Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att 
hämtning med kranbil kan utföras, se bilaga 1. Om inte avståndet uppfylls enligt 
bilaga 1 ansvarar fastighetsägaren för att flytta filtermaterialet till anvisad 
upphämtningsplats. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens 
funktionalitet genom skötsel och underhåll. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att nytt filtermaterial tillförs fosforfällan efter varje tömning om återfyllnad ej kan 
utföras av kranbil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att material finns för 
återfyllnad av fosforfälla.  
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3. Annat avfall än kommunalt avfall 

Uppgiftsskyldighet   
 
29 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än kommunalt 
och därmed jämförligt avfall, ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om 
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 
30 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av kommunen lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

4. Dispenser och avvikelser från föreskrifterna om 
avfallshantering 

Allmänt  
 
31 § Anmälan om annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna 
fastigheten än det som omnämns i kapitel 2 ställs till Samhällsbyggnadsnämnden och 
handläggs i enlighet med gällande delegationsordning och anvisningar i dessa föreskrifter.  
Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande 
bestämmelser om hushållsavfall prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan och 
ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 
redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälan och ansökan ska lämnas minst sex 
veckor innan avsedd ändring.  
Dispenser medges i enlighet med nu gällande föreskrifter. Ändras föreskrifterna kan 
dispensen upphöra att gälla. Dispenser är personliga och om en fastighet byter ägare 
förfaller dispensen. 
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt 
kommunala avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 
ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, om det föreligger synnerliga skäl, befrias från 
skyldigheten att lämna avfall till kommunen. Denna dispens tidsbegränsas till högst 2 år och 
grundavgift för abonnemang uttas alltid. 

Gemensam avfallsbehållare 
 
33 § För bestämmelser om gemensam avfallsbehållare indelas Ale kommun i två typer av 
områden enligt § 20. 
För områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller: 
Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 
utnyttjar fastigheter som kan anses ligga intill varandra (samlade) dock högst ca 100 m 
mellan fastighetsgränserna. 
För områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:  
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Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller 
utnyttjar fastigheter som ligger på gångavstånd från varandra (ca 200 meter). 
Vad beträffar gemensam behållare gäller för övrigt: 

• Önskas gemensam behållare ska detta meddelas skriftligt till Renhållaren. 

• Avfallsmängden får inte bli större än som ryms i den behållare som anvisas av 
Renhållaren. 

Avsaknad av väg 
 
34 § För fastigheter som saknar farbar väg som uppfyller kraven i bilaga 1 är 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skyldig att ordna annan upphämtningsplats 
för avfallsbehållare eller förpackat filtermaterial från fosforfälla vilken uppfyller kraven. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om plats, vilken är anvisad av Renhållaren, där 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall lämna sitt avfall.  
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare transporterar själv sitt avfall till 
upphämtningsplatsen. 
 

Kompostering och annan hantering av matavfall 
 
35 § All hantering av matavfall på den egna fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

a) Kompostering i isolerad skadedjurssäker behållare meddelas skriftligt 
Renhållningsenheten.  

b) Villafastigheter som gränsar till varandra kan ha gemensam kompostbehållare på den 
enes fastighet. Den andre fastighetsägaren har rätt att föra sitt komposterbara avfall 
till grannfastigheten efter skriftligt meddelande inkommit till Renhållaren.  

c) Fler än två villafastigheter som ligger samlade/intill varandra har möjlighet till sam-
kompostering efter skriftlig meddelande mottagits av Renhållaren.  

d) Flerbostadshus har möjlighet till samkompostering vilket ska meddelas skriftligt till 
Renhållaren. 

e) Annat omhändertagande av matavfall anmäls till Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljöenheten. 

 

Omhändertagande av latrin, slam, urin eller fekalier eller andra fraktioner 
från enskilda avloppsanläggningar  
 
36 § Latrin, slam eller andra fraktioner från avloppsanläggningar eller torra toalettlösningar 
får tas om hand på den egna fastigheten efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och hanteringen av avfallet. 
37 § Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller 
närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden. 

38 § Avtal om bortforsling och slutligt omhändertagande av slam och andra fraktioner som 
härrör från andra hushåll än den egna kan träffas med kommunen. Lämpligheten eller 
tillåtligheten av denna verksamhet prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
39 § Dispens från kravet på årlig slamtömning kan lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden om 
särskilda skäl föreligger. 
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40 § Dispens från kravet på tömning vartannat år av fosforfällor kan lämnas av 
Samhällsbyggnadsnämnden.   
  

Återkallelse 
 
41 § Medgivande om dispens från föreskrifterna om avfallshantering enligt kapitel 5 kan 
återkallas om: 

• förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget medgavs inte 
längre föreligger,  

• fastighetsinnehavaren lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet, 

• hanteringen inte sker efter i medgivandet angivna villkor eller om hanteringen visar sig 
orsaka olägenhet ur hälso-, miljö- eller nedskräpningssynpunkt. 

 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX-XX 2021 då renhållningsordning för Ale kommun från 
2015 upphör att gälla.  
 
Dessa föreskrifter gäller vid all nybyggnation och vid förändring på befintliga hämtställen. 
Gällande övriga hämtställen så ska genom diskussion och samråd med fastighetsägare 
lösningar hittas vilka uppfyller kraven i dessa föreskrifter.  
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Bilaga 1  

Krav på vägar för hämtningsfordon 
För att garantera att hämtning blir utförd enligt abonnemang ska vägarna minst uppfylla 
nedanstående minimistandard: 

a) Körbanans bredd ska vara minst 3,5 meter, se skiss nedan. 
b) Det ska finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända vid vändplan eller i 

korsning, se skiss nedan. Backning längre än en billängd 8-10m får inte förekomma av 
trafiksäkerhetsskäl. 

c) Då väghållaren bestämmer förbud för tung trafik till exempel vid tjällossning ska 
skriftlig och tidsbestämd dispens skickas till Renhållaren.   

d) Hålor i körbanan får ej vara större än 10 cm i diameter. 
e) Utskjutande eller uppstickande föremål som till exempel stenar och stubbar får inte 

förekomma på körbanan. 
f) Vägen ska ha fri höjd på 4,7 meter. Trädgrenar och dylikt ska rensas bort, se skiss 

nedan. 
g) Undantag är där vägen i övrigt är godtagbar och annan lösning inte är acceptabel. 

Renhållarens bedömning gäller. 
h) Vid längre extremväder vintertid då körbanan inte uppfyller här angivna krav har 

Renhållaren rätt att anvisa kunder till tillfälliga gemensamhetsanläggningar under 
perioden 1 december- 31 mars. 

i) Renhållningsfordon ska inte köra på gång- och cykelvägar. 

 

*Gäller mötesfri väg med P-förbud 
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Krav vid tömning med kranbil  

Vid tömning av bottentömmande avfallsbehållare, fosforfällor eller tex storsäck som hämtas 
med kranbil gäller följande: 

a) Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 m eller 
understiga 2 m. Observera att kranar kan ha olika räckvidd (exempelvis 2–6 meter), 
därför ska kommunens avfallsorganisation kontaktas för beslut om avstånd. 

b) Det ska vara en fri höjd om 10 meter. 
c) Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan 

hämtningsfordonet och behållarna. 
d) Lyft ska inte ske över vägar eller cykelbanor. I de fall det är oundvikligt ska gångvägen 

spärras av vid tömning. 
e) Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan 

undvikas ska lutningen normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att fordonet inte 
kan börja glida på stödbenen. 

f) Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska vara max ±2 meter. 
g) På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 

meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering. 
h) Uppställningsplatsen bör vara minst 15 meter lång. 

 
För bottentömmande behållare gäller även: 

a) Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under 
jord ska hela behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning. 

b) Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägaren för att minska risken för 
att ledningar grävs sönder vid etablering. 

c) Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att skada sig. Exempelvis bör det 
finnas lås på inkasten. 

d) Behållare för matavfall ska inte överstiga 1000 liter.  
e) Behållare bör anläggas så att vatteninträngning minimeras och vara placerad så att 

ytvattenavrinning möjliggörs. Om lakvatten ansamlas under behållare 
rekommenderas att dessa rengörs/saneras vid behov. Rengöring är särskilt viktigt för 
behållare med matavfallsinsamling. 

 
 



  

 15 

 
Exempel hur det kan se ut vid tömning av bottentömmande behållare. 
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Bilaga 2 

Krav för avfallsutrymmen och hämtningsplats för avfallsbehållare   
 
På hämtningsdagen gäller följande: 

a) Avfallsutrymmen ska rymma erforderligt antal avfallsbehållare och ska vara beläget i 
marknivå. Avståndet mellan varje kärl ska minst vara 6 cm. 

b) I avfallsutrymmet rekommenderas uttag för vatten och golvbrunn. 
c) En avbärarlist bör finnas 0,95-1,25 m från golvet.  
d) Vad gäller nya avfallsutrymmen ska kontakt tas med Renhållningsenheten under 

planeringsskedet. Mått för anvisningar ska uppfyllas. 
e) Behållare får ej blockera varandra och får ej heller låsas fast i staket träd eller 

liknande. 
f) Dörrar eller grindar till avfallsbehållare som förvaras i sopskåp, soprum eller 

motsvarande ska vara lätta att öppna och ha ett dagmått på minst 1,2 x 2 meter.   
 

 
 
 

g) Avfallsutrymmet ska vara beläget så nära angöringsplats för hämtningsfordon som 
möjligt. Avståndet får inte överskrida 21 meter på befintliga hämtställen. Vid 
förändring eller nybyggnation ska det eftersträvas att avstånd mellan avfallsutrymme 
eller hämtningsplats och angöringsplats för hämtningsfordon minimeras. 
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h) För enbostadshus gäller att avfallsbehållaren ska vara belägen så nära 
angöringsplatsen för renhållningsfordon som möjligt. Vid förändring eller 
nybyggnation får behållaren vara placerad max 5 meter in på tomtmark. 

i) Dragvägar, inom och utanför avfallsutrymmet ska vara hårdgjorda och bör vara 1,2 
meter breda och kravet är minst 1 meter.  Vintertid ska dragvägen snöröjas och 
sandas i hela bredden. 

j) Marken får endast ha en mindre lutning, se bilaga 3. 
k) Inga trösklar, trappor eller andra hinder ska finnas längs dragvägen för 

avfallsbehållaren.  
l) Avfallsbehållaren ska på hämtningsdagen vara så placerat att handtaget är lätt 

åtkomligt utan att behållaren behöver vridas.  
m) Containrar ska vara placerade minst 6 meter från byggnader. 
n) För att hämtning med säkerhet ska ske ska avfallsbehållaren ställas ut senast kl. 

06:00 på hämtningsplatsen på hämtningsdagen.  
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Bilaga 3 

Rekommenderade maxvikter för avfallsbehållare 

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) vid 
igångsättning och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt väga 15 kg. 
Det är alltid Renhållarens bedömning om lämplig vikt för avfallsbehållaren efter vägning som 
gäller. 
 

Behållarstorlek Rekommenderade 
maxvikter per enstaka 
behållare 

Förutsättningar 

Kärl 130-240 liter 50 kg 
Lutning max 1:7 

Kärl 370-400 liter 80 kg 

Kärl 600-700 liter 130 kg Lutning max 1:12 

Säck 160 liter 15 kg   
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2021.615
Datum: 2021-12-15
Kommuncontroller Hussain 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

Process för verksamhetsplan och budget 2023 Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta tidsplan och process för
verksamhetsplan och budget 2023 för Ale kommun.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget 2023 som antas av kommunfullmäktige är ett styrdokument som

beskriver de ekonomiska förutsättningarna och de inriktningar och mål som gäller för

kommunen det kommande året. Under 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om ny

styrmodell för Ale kommun och under 2022 planeras implementeringen påbörjas.

Förvaltningen bedömer sammantaget att framtagen tidsplan skapar goda förutsättningar för

beredningsarbetet till budget i kommunen.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef strategi och uppföljning
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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, 2021-12-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Ekonomichef
Avdelningschef strategi och uppföljning

För kännedom

Kommunchef
Kanslichef
HR-chef
Samtliga nämnder

Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2023 som antas av kommunfullmäktige är ett styrdokument som
beskriver de ekonomiska förutsättningarna, inriktningarna och mål som gäller för hela
kommunen det kommande året. I kommunallagen kapitel. 11 om ekonomisk förvaltning
anges budgetens innehåll samt tidsgränser för budgetprocessen, som under valår ska beslutas
av nyvald kommunfullmäktige. En tidsplan är framtagen för beredning av budgetprocessen
samt implementering av Ale kommuns nya styrmodell.

Planeringen i tidsplanen sträcker sig mellan januari 2022 och januari 2023.
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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

Tidplan

Tid Aktivitet
28-februari Senaste dag för nämnderna att besluta om investeringsäskanden 2023-2026.

15-mars Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige investeringsplan 2023-2026.

17-mars Heldag där förtroendevalda och kommunens ledning är inbjudna för genomgång av
ekonomiska förutsättningar, arbete utifrån ny styrmodell samt aktuellt läge utifrån de
fastlagda strategiska målen och sektorernas utmaningar/möjligheter.

18 mars - 30 april Dialogträffar: Kommunchef, ekonomichef, budgetcontroller, avdelningschef för strategi och
uppföljning samt kommuncontroller finns tillgängliga för att träffa förtroendevalda
konstellationer/partier avseende verksamhetsplan och budget 2023. Tider görs upp efter
önskemål. Övriga förvaltningsledningen finns även tillgänglig vid önskemål.

28-mars Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2023-2026.

12-september Årlig omvärlds/invärldsdag.

01-oktober Nämnder/bolag påbörjar arbetet med nulägesanalys inför 2023. Nämnd/bolags
nulägesanalys blir ett planeringsunderlag för kommande budgetprocess.

25-oktober Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till skattesats för 2023.

10-november Information till fackliga organisationer om budget och verksamhetsplan 2023.

7-november Kommunfullmäktige fastställer skattesats för 2023.

24-november Förhandling med fackliga organisationer om budget.

29-november Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till budget 2023 samt föreslår
låneram samt borgensramar för 2023.

12-december Kommunfullmäktige antar verksamhetsplan och budget 2023 samt fastställer låneram samt
borgensramar för 2023.

31-januari Sista dag för nämnder att anta nämndplan och budget 2023. Notera att senaste datum för
beslut är 2023-01-31.

31-januari Nämnder/bolag beslutar om nulägesanalys inför 2023. Notera att senaste datum för beslut är
2023-01-31. Utifrån nämndernas och bolagens nulägesanalyser genomför kommunstyrelsen
tillitsdialoger. Tillitsdialogerna är ett sätt för kommunstyrelsen att genomföra sitt
uppsiktsansvar enligt 6 kap 1 § KL. Dialogerna ger förutsättningar för kommunstyrelsen att
i dialog med nämnder och bolag förstå utmaningar och möjligheter som finns, samt i sitt
beredande uppdrag för kommunfullmäktige föreslå justeringar och förändra förutsättningar
eller uppdrag för nämnden och bolaget.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunallagen (2017:725)

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

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

Beslutets genomförande

Genomförande sker enligt beskrivningarna i angiven tidsplan.

Förvaltningens bedömning

Ale kommun har sedan 2020 gått in i ett arbetssätt som tar sin utgångspunkt från tillitsbaserad
styrning vilket bland annat tar fasta på dialog som en avgörande styrfaktor.
Kommunfullmäktige har som en del i detta antagit en ny styrmodell år 2021. Under år 2022
kommer en implementering av den nya styrmodellen ske och förvaltningen bedömer att
föreslagen tidsplan för budgetarbetet gällande verksamhetsplan och budget 2023 är en viktig
förutsättning för planering och genomförande.

Dialogträffar föreslås som ett led i beredningsarbetet för budget med respektive
förtroendevald konstellation för att diskutera och samtala kring förslag till ambitionsnivåer,
inriktningar, prioriteringar med mera. Dialogträffarna är tänkta att förutom genomgång av de
ekonomiska förutsättningarna, även innehålla beredning ur ett verksamhetsperspektiv utifrån
den nya styrmodellen gällande bland annat omvärlds/invärldsfaktorer, riktningsmål,
nulägesanalyser och processen framåt.

Tjänsteorganisationen bereder fullt ut ett förslag utifrån den styrande konstellationen, övriga
partier är tjänsteorganisationen behjälplig med mallar, underlag, beräkningar etc.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.588
Datum: 2021-12-16
Kanslichef Erik Bergman
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Kommunstyrelsen

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Barnkulturprogram för Ale

kommun 2021-2025

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att kommunfullmäktige ska anta ett
barnkulturprogram för perioden 2021-2025. Programmets syfte är att alla barn och unga ska
få tillgång till ett varierat kulturutbud och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt.

En grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna söka statsbidrag och regionala

bidrag är att det finns ett antaget kulturprogram för barn och unga.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef



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, 2021-12-16

Kultur och fritidsnämndens beslut KFN § 96, 2021-11-18

Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Utbildningsnämndens beslut UBN § 96, 2021-10-13

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamlingen

För kännedom

Samtliga nämnder

Ärendet

Sektor kultur- och fritid har tillsammans med sektor utbildning tagit fram ett förslag till

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025. Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn

och unga ska få tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under

hela sin uppväxt.

En grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna söka statsbidrag och regionala

bidrag är att det finns ett antaget kulturprogram för barn och unga.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Remissyttrande

Utbildningsnämnden har lämnat förslaget till program utan synpunkter.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Programmet behöver anpassas efter kommunens mall för styrande dokument.

I övrigt svarar kultur- och fritidsnämnden och i tillämpliga delar övriga nämnder för

programmet genomförande. Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid.

Förvaltningens bedömning

Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning är kultur- och fritidsnämnden, det vill

säga att uppdraget gällande barnkultur förtydligas i och med programmet.

Att ha ett styrdokument för barn och ungas kultur är en förutsättning för att kunna söka

statliga och regionala medel, vilket kommunen självfallet behöver kunna göra. Det blir dock

en ökad administration, då den typen av krav främjar ytterligare styrdokument som annars

kanske inte hade varit nödvändiga.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 96 Dnr KFN.2021.11

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta
Barnkulturprogrammet 2021-2025 att gälla för hela kommunen under den
aktuella perioden.

Kultur- och fritidsnämnden ger sektorn i uppdrag att tillsammans med Sektor
utbildning arbeta fram en anpassad överenskommelse avseende finansiering,
planering och genomförande av kultur under skoltid för barn och elever för
2023-2025 med hänsyn till tilldelad budget.

Sammanfattning

Sektor kultur- och fritid har tillsammans med Sektor utbildning tagit fram ett
förslag till Barkulturprogram för Ale kommun 2021-2025.
Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till
varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela sin
uppväxt. Utbildningsnämnden har i sitt remissvar inga synpunkter på förslaget
till Barnkulturprogram för Ale 2021-2025 annat än att programmet uppfyller
sitt syfte.

Sektor kultur- och fritid har tagit fram ett förslag till överenskommelse rörande
kultur under skoltid, en så kallad Kulturgaranti. Förslaget omfattar ett tänkt
innehåll, budget samt finansieringsmodell. Förslaget skickades på remiss till
Sektor utbildning som avslog då budget inte medger den höjning som förslaget
skulle innebära.

Sektor utbildning säger i sitt remissvar att man istället för en
Kulturgaranti önskar en ekonomisk modell för perioden 2023-2025 där
justering görs med hänsyn till tilldelad budget för året och utifrån
ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning av beloppet
per barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober
månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Barnkulturprogram Ale kommun 2021-2025

Tjänsteutlåtande UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-

2025 samt Överenskommelse kultur under skoltid.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-11-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Protokoll UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

samt Övernskommelse kultur under skoltid.

Barnkulturprogram 2021-2025

Kulturgaranti 2021-2025

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Sektor kultur och fritid
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Utbildningsnämnden
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.11
Datum: 2021-11-04
Enhetschef Kultur Ulf Berglund
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Kultur- och fritidsnämnden

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta
Barnkulturprogrammet 2021-2025 att gälla för hela kommunen under den aktuella perioden.

Kultur- och fritidsnämnden ger sektorn i uppdrag att tillsammans med Sektor utbildning
arbeta fram en anpassad överenskommelse avseende finansiering, planering och
genomförande av kultur under skoltid för barn och elever för 2023-2025 med hänsyn till
tilldelad budget.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sektor kultur- och fritid har tillsammans med Sektor utbildning tagit fram ett förslag till
Barkulturprogram för Ale kommun 2021-2025. Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn
och unga ska få tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under
hela sin uppväxt. Utbildningsnämnden har i sitt remissvar inga synpunkter på förslaget till
Barnkulturprogram för Ale 2021-2025 annat än att programmet uppfyller sitt syfte.

Sektor kultur- och fritid har tagit fram ett förslag till överenskommelse rörande kultur under
skoltid, en så kallad Kulturgaranti. Förslaget omfattar ett tänkt innehåll, budget samt
finansieringsmodell. Förslaget skickades på remiss till Sektor utbildning som avslog då
budget inte medger den höjning som förslaget skulle innebära.

Sektor utbildning säger i sitt remissvar att man istället för en Kulturgaranti önskar en
ekonomisk modell för perioden 2023-2025 där justering görs med hänsyn till tilldelad
budget för året och utifrån ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning
av beloppet per barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober
månad.

Ulf Berglund Åsa Turesson

Enhetschef kultur Interim chef kultur- och fritid
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Barnkulturprogram Ale kommun 2021-2025

Tjänsteutlåtande UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 samt

Överenskommelse kultur under skoltid.

Protokoll UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 samt

Övernskommelse kultur under skoltid.

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor kultur och fritid
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Utbildningsnämnden

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har sänt förslag på Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-
2025 och Överenskommelse kultur under skoltid till Utbildningsnämnden för synpunkter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot synpunkterna och tagit dem i beaktande i sitt
förslag till Kultur- och fritidsnämndens beslut.

Sektor utbildning har samarbetat med Sektor kultur och fritid i framtagandet av
Barnkulturprogram för Ale kommun och ser programmet som en grund för att forma en årlig
planering för Kulturen under skoltid.

Ekonomisk bedömning

Innehållet för Kulturen i skolan 2023-2025 programsätts med hänsyn till tilldelad budget för
året och utifrån ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning av beloppet per
barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober månad, i
överenskommelse med Sektor utbildning.

Invånarperspektiv

Samarbete mellan sektor kultur och fritid och sektor utbildning möjliggör en utvecklad
kulturverksamhet för barn och elever i Ales skolor. Tillgången till kultur kan skilja sig mellan
elever med olika socioekonomisk bakgrund och en god tillgång till kultur under skoltid kan
bidra till minskade skillnader och ökad social hållbarhet.
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Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

Ärendet har varit på remiss hos UBN 2021-10-13. Utbildningsnämnden har inga synpunkter
på förslaget till Barnkulturprogram för Ale kommun.

UBN avstyrker förslaget till Kulturgaranti 2021-2025 och ger förvaltningen i uppdrag att
arbeta fram en anpassad överenskommelse om kultur under skoltid för barn och elever för
2022-2025.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor utbildning samarbetar med sektor kultur och fritid så att alla barn och elever ska kunna

få del av den kulturverksamhet och det kulturutbud som anordnas. Inför kommande budget

utarbetar förvaltningarna Utbildning och Kultur- och fritid en ekonomiskt hållbar modell om

köp av tjänster för kultur under skoltid som kan ligga till grund för en överenskommelse

2022-2025.

Förvaltningens bedömning

Barnkulturrogrammet bedöms fylla sitt syfte att förtydliga arbetet med barnkultur i
kommunen och utgöra grund för att träffa gemensamma överenskommelser för
måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är involverade i barn- och ungas kulturliv.

En överenskommelse rörande kvantitet kopplat till finansiering bedöms lämpligast genom att
berörda sektorer träffas som en del av budgetprocessen inför varje år. Utgångpunkterna bör
vara en hållbar ekonomisk modell samt för budgetåret tilldelade medel.

Nackdelen är att tillgången till kultur för barn och elever under skoltid blir beroende av
budgetförutsättningarna för respektive år och sektor.

Fördelarna är att det skapar en stringent modell för finansiering, planering och genomförande
av ett kulturprogram under skoltid.



 

 

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025  
 

Det är en demokratisk rättighet för barn att på lika villkor få ta del av och utforska olika former 

av kultur. Kulturen är en viktig del av ett hållbart samhälle och Ale kommun ska ha ett rikt och 

fritt kulturliv som präglas av mångfald och kvalitet. Kulturlivet ska vara öppet för alla, oavsett 

sociala, ekonomiska, intellektuella eller fysiska förutsättningar. Detta förutsätter samverkan 

över verksamhetsgränserna, öppenhet för nya konst- och kulturformer samt ett ständigt 

sökande efter nya samarbetsparter och arbetssätt.   

 

Barnkulturprogrammets syfte 

Under 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att barns rätt till kulturella och 

konstnärliga verksamheter får stöd i lagen. Tillgång till kultur, eget skapande, kreativitet och 

estetiska läroprocesser är avgörande för barn och ungas personliga utveckling. En förutsättning 

för att Ale kommun skall få regionala och statliga bidrag är att det finns ett politiskt antaget 

kulturprogram för barn och unga. Programmets syfte är att alla barn och unga skall få tillgång 

till ett varierat kulturutbud och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt. 

Programmets syfte är också att förtydliga arbetet med barnkultur i kommunen och träffa 

gemensamma överenskommelser för måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är 

involverade i barn- och ungas kulturliv.  

 

Kortsiktiga och långsiktiga kulturmål 

I enlighet med Ale kommuns kulturplan för 2020-2024 ska kulturverksamhet som bedrivs av 

Ale kommun beakta följande fyra perspektiv.  

 

Tillgänglighet  

Innebär i detta sammanhang möjlighet att ta del av kultur. Ale kommun ska verka för att 

befintliga och nya mötesplatser fungerar som nav inom kultursektorn och att de är 

tillgänglighetsanpassade i största möjliga utsträckning. Tillgänglighet handlar också om 

inkludering genom synliggörande, information och pedagogiska insatser. Det ska inte krävas 

särskilda förkunskaper för att ta del av kulturlivet. Kultur ska tvärtom vara en välkomnande 

kraft som bidrar till att överbrygga olikheter och skapa såväl sammanhang som 

sammanhållning. 

 

Kvalitet  

Det viktigt att lägga ribban högt när det gäller kvalitet. Kulturkonsumenter och andra 

intressenter i Ale kommun ska kunna förvänta sig att såväl kulturaktörer som pedagoger som 

kommunen anlitar och anställer är kompetenta och har ett professionellt förhållningssätt. 

 

Mångfald  

Kulturutbudet och kulturlivet ska vara så brett och mångfacetterat som möjligt, men också 

sträva efter att samverka med och att nå så många olika målgrupper som möjligt. Genom 

mångfald erbjuds nya synvinklar, vilket leder till vidgade vyer, ökad förståelse och större 

tolerans.  

 

 



 

 

 

Dialog  

Det går inte att nog understryka vikten av dialog och samverkan för en framgångsrik 

verksamhet. Med en bra dialog och en strukturerad samverkan internt i den kommunala 

förvaltningen ökar förutsättningarna för att ekonomiska och personella resurser utnyttjas så 

effektivt som möjligt. Genom dialog och samverkan med externa aktörer identifieras vilket stöd 

som efterfrågas och vilka satsningar som behövs för att bäst uppfylla de uppsatta målen. 

Dialog och samverkan krävs inför, under och efter alla insatser som görs och är kanske de 

enskilt viktigaste faktorerna för ett långsiktigt framgångsrikt och hållbart arbete. 

 

Barnkulturprogrammets tillkomst och uppföljning 

Programmet är upprättat av Sektor Kultur och fritid tillsammans med Sektor Utbildning och är 

ett övergripande styrdokument för Ale kommun. Programmet omfattar barns tillgång till kultur 

både på skoltid och fritid. Berörd förvaltning ansvarar själv för uppföljning och 

återrapportering av den egna verksamheten till berörd nämnd. Kultur- och fritidsnämnden har 

ett övergripande ansvar för uppföljning, utvärdering och revidering av planen som helhet. 

 
Organisation, ansvarsfördelning och innehåll 
På samma sätt som det är alla nämnders ansvar att följa Kulturplanen, är det också alla 

nämnders ansvar att bidra till att nå målen i Agenda 2030.  Att nå Mål 4 God utbildning för 

alla är avgörande för ett hållbart samhälle och bidrar till hälsa och välbefinnande, anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.   

 En stor del av kommunens barnkulturarbete sker inom och i samarbete mellan Sektor Kultur 
och fritid och Sektor Utbildning men är en angelägenhet för kommunens alla sektorer. Genom 
Barnkulturprogrammet förankras arbetet inom sektorerna och i deras nämnder.  

 
Sektor Utbildning  

Kulturarbetet i de olika skolformerna tar en självklar utgångspunkt i läroplanerna. Det ingår 

som en del i de perspektiv som lärandet ska vila på. Varje lärare har ansvar för att låta eleverna 

få möjlighet att använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans.  

Utbildningsnämndens ansvar, att erbjuda alla barn och elever en likvärdig utbildning av god 

kvalitet, bör även genomsyra kulturutbudet som erbjuds inom ramen för skolans 

verksamhet. Kvaliteten på det kulturutbud och den kulturundervisning som ges ska ge lika 

goda möjligheter till framgångsrikt lärande.  

 

En annan viktig utgångspunkt att ta hänsyn till är de socioekonomiska förutsättningarna i form 

av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst. Kulturutbudet och 

utbildningen ska vara utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar 

skillnader i möjligheterna till framgångsrikt lärande via kulturupplevelser.   

Verksamheten ska enligt läroplanen ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 

att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra”. (Lgr 11) Det är skolans ansvar att varje elev kan söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 



 

 

glädje samt kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska 

värden. (Gy 11)  

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att 
alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt 
och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det handlar om att ge eleverna 
upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse och att 
anpassa undervisningen utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.  

 
Utgångspunkten för kulturutbudet i skolan bör vara utformat så att eleverna kan få uppleva 
olika uttryck för kunskaper. De ska ha möjlighet att pröva och utveckla olika uttrycksformer. De 
ska få uppleva känslor och stämningar. Exempel på inslag i verksamheten kan vara drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form.   

 
I förskolans läroplan beskrivs vikten av att barnen ska få tid, rum och ro till eget skapande. 
Utbildningen i förskolan ska ge möjligheter att få uttrycka och ta del av olika estetiska 
uttrycksformer som bild, dans, drama, rörelse, sång och musik. De ska få möjligheter att 
konstruera, skapa och använda olika material och tekniker. Detta gäller även digitalt skapande. 
Skapandet i förskolan är både ett innehåll och en metod.  
 
Inom skolan finns det kulturrepresentanter som ingår i en kultur i skola-grupp. De har som 
uppgift att samordna, ge förslag samt vara en del i organiserandet av aktiviteterna som 
Skapande skola utgör samt övriga kulturaktiviteter. Vidare har gruppen som uppgift att vara 
representant för sin skola och sprida informationen från mötena vidare. Kultur i skola-gruppen 
fördelar medlen från Sektor Utbildning, medlen från VGR arrangörsstöd samt medlen från 
Skapande skola. Gruppen planerar, genomför och utvärderar kulturaktiviteterna som sker 
under skoltiden. Kultur i skola-gruppen består av en representant från varje kommunal skola 
samt en representant från särskolan. Planeringen sker i samarbete med kulturenheten.  
 
Barns rätt till kultur är prioriterad i den statliga kulturpolitiken bland annat genom Skapande 
skola-bidraget som kan sökas årligen från Kulturrådet. Det är ett statsbidrag för att konst och 
kultur ska integreras i grundskolan på lång sikt och för att ge elever större möjlighet till eget 
skapande genom professionell kultur. Skapande skola är ett komplement till skolans ordinarie 
kulturuppdrag enligt skolans styrdokument. Sektor Utbildning ansvarar för att söka Skapande 
skola-bidrag från Kulturrådet. 

  
Skolbibliotekets uppdrag, enligt Ale kommuns biblioteksplan, är sammanfattningsvis att 
omfatta olika typer av litteratur och medier, vara anpassat efter behov för att främja 
språkutveckling, stimulera till läslust samt vara tillgängligt för, eller finnas på rimligt avstånd 
till, alla elever. Skolbiblioteksverksamheten ska fungera som en pedagogisk resurs och 
tillgodose kommunens elever med litteratur och media på olika nivåer och för olika behov. Den 
ska vara en resurs för ökad kompetens inom källkritiskt tänkande och informationskompetens 
hos elever och skolans personal. 

 
Sektor Kultur- och fritid 

Kultur och fritidsnämndens ansvar är att genom ett mångfacetterat, rikt och nyanserat utbud 

skapa mening, skänka fler dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat välbefinnande. 

Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi 

och skapande. Vidare ska verksamheten för barn och ungdomar erbjudas med prioritet på 

deras lediga tid. 



 

 

Kulturenheten 
Kulturenheten ansvarar för att erbjuda ett rikt och varierat kulturutbud till barn och unga. För 
att uppnå detta planerar och genomför kulturenheten offentliga kulturaktiviteter både på egen 
hand och i samarbete med andra enheter, kommuner, föreningar mm.   
 
Kulturenheten samordnar också kulturutbudet till skolorna och leder Kultur i skola-gruppens 
arbete och ansvarar för att rekvirera arrangörsstöd från Västra Götalandsregionen. 
Kulturenheten har också uppdraget att tillgängliggöra kommunens kulturarv för invånarna. 
Detta görs bland annat genom samarbete med kommunens kulturarvsföreningar och riktade 
insatser och arrangemang mot barn och unga. Tillsammans med kulturarvsföreningar och i 
egen regi erbjuder kulturenheten pedagogiska aktiviteter till kommunens skolor där det lokala 
kulturarvet används som en resurs för att uppnå delar av läroplanens mål. Kulturenheten 
fördelar Ale kommuns bidrag till kulturföreningar och i riktlinjerna för föreningsstöd är arbetet 
med barn och unga ett prioriterat område. 

 
Ale kulturskola är en del av kulturenheten och erbjuder regelbunden undervisning för barn 
företrädesvis inom bild, dans, film, musik, musikal och teater. Inom musik kan man få 
undervisning på de vanligaste instrumenten inom västerländsk tradition. Ofta resulterar 
undervisningen i publika möten som konserter, föreställningar och vernissager.  Verksamheten 
sker på fritiden och på de flesta orter i kommunen.  Ale kulturskola erbjuder även verksamhet 
på skolloven i form av kortkurser, workshops och dylikt, ofta i samverkan med andra enheter 
inom Kultur och fritid.   

 
Biblioteket 
Folkbiblioteken har i enlighet med Bibliotekslagen ett särskilt uppdrag att ägna 

uppmärksamhet åt barn och unga Genom att erbjuda fritidsaktiviteter som bokklubbar, 

författarbesök och andra evenemang med litterära inslag ska biblioteket locka och stimulera 

till läslust och språkutveckling. Biblioteket samarbetar med barnavårdscentraler, 

familjecentraler, förskolor och skolor för att nå barn och vårdnadshavare på olika arenor. 

 
Öppen ungdom 
Öppna ungdomsverksamheten i Ale stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas 
eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Ungdomscoacherna arbetar med att inspirera 
till, utveckla strukturella former för, och stöttar ungt inflytande i verksamheten och 
i samhället. Ungdomscoacherna utgår från Öppen ungdoms tre mötesplatser, men med 
möjlighet att skapa verksamhet och möta unga över hela kommunen och på andra 
arenor. Genom medlemskapet i nätverket KEKS arbetar enheten med utvecklingsfrågor och 
fortbildning.   
  

Resurser och ekonomi 
Barnkulturen i Ale kommun produceras i samverkan mellan Sektor Kultur & fritid och Sektor 

Utbildning. Innehållet finansieras av de båda sektorerna i överenskommelse, stipulerad i Ale 

kommuns kulturgaranti samt av VG-regionen. Det finns också flera statliga bidrag som 

kommuner kan söka för att stärka barns tillgång till kultur. 

 

Kulturskolebidraget 

Detta bidrag administreras också av Kulturrådet och finns till för att hjälpa kommunala 

kulturskolor att utvecklas. Syftet är att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn 

undervisning av hög kvalitet och att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med 

utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar.  



 

 

 

Tvärballa bankomaten 

Öppen ungdom har resursfördelningssystemet Tvärballa bankomaten för att stärka ungdomars 

delaktighet och inflytande. 

 

Inkludering, inflytande och tillgänglighet  
Barn ska vara delaktiga såväl i planeringen som i genomförandet av kulturaktiviteterna. Varje 

klass som deltagit i en kulturaktivitet på skoltid ska göra en utvärdering. 

Resultaten utgör grund för framtida planering och bokningar.  

  

Kulturutbudet skall alltid väljas med tanke på tillgänglighet för alla deltagare. Det är en 

självklarhet att alla elever ska kunna deltaga i kulturaktiviteten och ges lika stort utrymme att 

formulera sina egna åsikter, synas, höras och uttrycka sig. Stort ansvar ligger på både 

pedagoger och medverkande kulturaktörer för att skapa förutsättningar för detta.  

 

 



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 96 Dnr UBN.2021.528

Remiss: Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-
2025 och Överenskommelse kultur i skolan med KFN

Beslut

Utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Barnkulturprogram
för Ale kommun.

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget till Kulturgaranti 2021-2025 och ger
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en anpassad överenskommelse om
kultur i skolan för barn och elever för 2022-2025.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att skicka förslag
Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 och Överenskommelse
kultur i skolan, Kulturgaranti 2021-2025, till Utbildningsnämnden för
synpunkter.

Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till
varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela
sin uppväxt.

Förslaget till Överenskommelse kultur i skolan är förslag om att avsätta
medel från budget till en Kulturgaranti 2021-2025.

Sektor utbildning har nämndens uppdrag att säkerställa det statliga
uppdraget via läroplanens mål. Kultur under skoltid ger barn och elever
möjlighet att utveckla olika förmågor och bidrar till måluppfyllelsen.

Samarbete om kulturverksamhet för barn och ungdomar i Ale kommuns
skolor ger samtidigt Kultur och fritidsnämnden en viktig plattform för att
nå ut till så många som möjligt och nå målen i ansvaret för kommunens
kulturverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-06

Remisshandlingar från Kultur och fritidsnämnden;
Protokoll Kultur och fritidsnämnden §75 Barnkulturprogram för Ale
kommun 2021-2025
Tjänsteutlåtande sektor Kultur och fritid 2021-09-02 Barnkulturprogram för
Ale kommun 2021-2025
Förslag Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Förslag Överenskommelse kultur i skolan Ale kommun, Kulturgaranti 2021-
2025



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kultur och fritidsnämnden
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.384
Datum: 2021-12-15
Utvecklingsledare Annika Friberg

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

Kommunstyrelsen

Fortsatt inriktning på utredning av seniorkortserbjudande

Förslag till beslut

Kommunstyrelse beslutar att anta remissvaret.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utreda olika utformningar av ett
framtida seniorerbjudande. Västra Götalandsregionen är huvudman för kollektivtrafiken och
Ale kommun föreslår därför att regionen i första hand utreder vad regionen själv kan erbjuda
seniorerna. I andra hand föreslås seniorbiljett dygnet runt men som anpassas efter
pensionsålder samt zongiltighet i den zon kommunen ingår.

Daniela Ölmunger Annika Friberg

Avdelningschef Utvecklingsledare

.
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-15

Yttrande

Beslutsunderlag

För vidare hantering

Kollektivtrafiknämnden

För kännedom

Avdelningschef Strategi- och uppföljning

Ärendet

Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utreda olika utformningar av ett
framtida seniorerbjudande, samt att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden
beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Syftet med uppdraget är
att se över befintliga seniorerbjudande samt att se över den kostnadskalkyl som används vid
kommunalt tillköp. Kollektivtrafiknämnden beslutade om förslag till fortsatt inriktning för
utredning i 24 september 2021.

Kommuner och delregioner har fått möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till
utredningen senast 31 januari 2022.

Förslag för fortsatt utredning

De alternativ som Västtrafik presenterar som lämpliga att utreda vidare är kortfattat:

Kommunalt tillköp: seniorbiljett

a) Lågtrafik alternativt dygnet runt, 65 år

b) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 70 år)

c) Lågtrafik (65 år) alternativt dygnet runt (65 eller 75 år)

För kommunala tillköp har även möjligheten att göra tillköp för giltighet i mer än en zon samt
ta ut en administrationsavgift lyfts. För alternativ a, b och c kvarstår ytterligare fyra alternativ
att ta ställning till i fortsatt arbete:

1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör

2. Möjlighet att göra tillköp för flera zoner
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3. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift

4. Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift

Regionalt erbjudande: seniorbiljett

d) Giltighet i zon ABC dygnet runt (65 år)

e) Giltighet i zon ABC i lågtrafik (65 år)

Regionalt erbjudande: seniorrabatt

f) Rabatt i kombination med kommunalt tillköp (alternativ a, b och c). Rabatt kan endast
nyttjas av resenär.

g) Rabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (alternativ e)

Om beslut fattas att gå vidare med alternativ d, e och/eller g innebär det en skatteväxling.

Tidplan för fortsatt arbete och av Västtrafik önskad hantering:

31 januari 2022: Sista datum för skriftliga synpunkter till kollektivtrafiknämnden

Februari 2022: Avstämning av ny kalkylmodell för projektets referensgrupp för kommuner

Mars 2022: Informationsmöte med kommuner gällande kalkylmodell och grupperade priser
för olika typkommuner

31 maj 2022: Sista datum för kompletterande skriftliga synpunkter till kollektivtrafiknämnden

April-juni 2022: Dialoger vid delregionala kollektivtrafikråden

September 2022: Förslag till beslut i Västtrafiks styrelse och kollektivtrafiknämnden

Ekonomisk bedömning

Det finns vid denna remissomgång om fortsatt inriktning inget underlag för en ekonomisk

bedömning.

Invånarperspektiv

Ales pensionärer, från 65 år, har idag möjlighet att resa fritt under hela dygnet inom zon B.

Hållbarhetsperspektivet

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) utförde 2018 en utredning där man

genom en enkät undersökte förändrat resande efter erbjudande av seniorbiljett i tre

kommuner. Syftet var att utvärdera betydelsen med fria resor för äldre personer, samt

betydelsen för hälsan. Studien visar en positiv korrelation mellan användandet av seniorkort

och en ökad daglig motion. En överflyttning av mellan 24-35 procent av resorna som tidigare
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gjordes med bil gjordes nu med kollektivtrafik. Resultatet visar dock att det även skedde en

överflyttning av gång- och cykelresor med en tredjedel till kollektivtrafiken.

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

Nämndsekreteraren skickar yttrandet till Kollektivtrafiknämnden, e-postadress

kollektivtrafik@vgregion.se.

Förvaltningens bedömning

Västra Götalandsregionen är huvudman för kollektivtrafiken vilket löstes genom en

skatteväxling med regionens kommuner. Ett seniorkortserbjudande som är lika för alla

seniorer i regionen ses enligt Västtrafiks utredning som att det skapar en enkelhet, en

enhetlighet och en upplevelse av rättvisa. Ale kommun föreslår därför att regionen i första

hand utreder vad regionen själv kan erbjuda seniorerna. I andra hand föreslås seniorbiljett

dygnet runt men som anpassas efter pensionsålder samt zongiltighet i den zon kommunen

ingår.
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kollektivtrafik@vgregion.se

Yttrande över fortsatt inriktning på utredning av
seniorkortserbjudande

Västra Götalandsregionen är huvudman för kollektivtrafiken vilket löstes genom en

skatteväxling med regionens kommuner. Ett seniorkortserbjudande som är lika för alla seniorer

i regionen ses enligt Västtrafiks utredning som att det skapar en enkelhet, en enhetlighet och en

upplevelse av rättvisa. Ale kommun föreslår därför att regionen i första hand utreder vad

regionen själv kan erbjuda seniorerna.

I andra hand vill Ale kommun att följande inriktningar kvarstår för fortsatt utredning:

1) Kommunalt tillköp seniorbiljett, dygnet runt, anpassat efter pensionsålder

2) Zongiltighet endast i den zon kommunen tillhör

Mikael Berglund Maria Reinholdsson

Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2021.628
Datum: 2021-12-20
Energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf
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Kommunstyrelsen

Fossilfritt Sverige - återrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Sammanfattning

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av Regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris och
samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig
bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Initiativet drivs av ett kansli under ledning av en nationell samordnare.

Fossilfritt Sverige följer upp Ale kommuns arbete med de tre utmaningar som kommunen

antog 2017. De tre utmaningarna är: transportutmaningen, tjänstebilsutmaningen och

solutmaningen. Förvaltningen kan inte hitta beslut på deltagandet i utmaningarna och kan

därför inte heller se om det gjorts någon konsekvensbedömning eller plan för genomförande

av utmaningarna.

Daniela Ölmunger Caroline Rundlöf

Avdelningschef Energi- och klimatrådgivare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-12-20

Enkätsvar Fossilfritt Sverige

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
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För kännedom:

Energi- och klimatrådgivare

Ärendet

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av Regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris och
samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig
bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Initiativet drivs av ett kansli under ledning av en nationell samordnare.

Ale kommun har ombetts redogöra för hur man har genomfört de utmaningar man 2017
beslutade om och vilka resultat man kan se. Ale deltar i tre av fyra utmaningar. Dessa är:

- Transportutmaningen: Sätt ett mål för när er organisations inrikes transporter ska vara
fossilfria.

- Tjänstebilsutmaningen: Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda
miljöbilar som tjänstefordon och förmånsbilar.

- Solutmaningen: Installera solceller producera egen solel.

Ale kommun antog utmaningarna 2017 men förvaltningen kan inte hitta något beslut på detta
och kan därför inte heller se om det gjorts någon konsekvensbedömning eller plan för
genomförande av utmaningarna. Det gör att förvaltningen inte heller kan spåra arbetet med att
genomföra utmaningarna.

Sedan utmaningarna lanserades 2017 har förutsättningarna inom de olika områdena förändrats
över tid. Fossilfritt Sverige har med anledning av detta beslutat att se över utmaningarna vid
årsskiftet 2021/2022, för att bättre spegla de premisser som råder idag.
 
Alla deltagande aktörer har därför fått en begäran om uppföljning. Syftet med uppföljningen
är att samla in underlag från de som deltagit, för att ta reda på om aktörerna anser att
utmaningarna påverkat omställningsarbetet och vilka utmaningar man ser för måluppfyllelse.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Då beslut om att delta i Fossilfritt Sverige inte går att hitta i kommunens diarium saknas
konsekvensbeskrivet underlag för hur beslutet skulle genomföras. Förvaltningens bedömning
är att detta har påverkat genomförandet och förutsättningarna för att utmaningarna skulle
kunna omhändertas systematiskt. Då utmaningarna är tidsatta till 2030, så är bedömningen att
utmaningarnas status skiftet 2021/2022 enbart ska ses som en indikation och inte
nödvändigtvis behöver innebära att utmaningarna inte går att genomföra fram till 2030.



 
 

Välkomna att delta i en uppföljning av Fossilfritt Sveriges utmaningar  
Ni är inbjudna att delta i denna enkät med anledning av att ert företag eller organisation deltar i en eller flera 
av Fossilfritt Sveriges fyra utmaningar: 

 
- Transportutmaningen 
- Tjänstebilsutmaningen 
- Klimatväxlingsutmaningen 
- Solutmaningen 

 
Vi ber er besvara ett antal frågor per utmaning. Vissa av er har deltar i flera utmaningar och andra endast 
en. För varje utmaning som presenteras i enkäten kommer ni kunna välja om ni är antagit den eller inte. 
Om ni inte är deltagare i en utmaning skickas ni vidare till nästa utmaning. Om du är osäker på vilka 
utmaningar ni har antagit går det att kontrollera här: 
 
Om det är olika personer inom organisationen som anmälts som kontaktpersoner för olika utmaningar kan 
ni själva välja om ni vill svara gemensamt eller skicka var sina svar. Om frågorna önskas i word-format kan 
ni höra av er 

 
Observera att Fossilfritt Sverige kommer samla in respondenternas mailadresser, i syfte att kunna skicka 
påminnelser om enkäten för att få in så många svar som möjligt och för eventuell vidare uppföljning, i de fall 
respondenten accepterar det. 

 
 

Sista svarsdag för enkät: 23 december 
 
 

Stort tack för er tid och ert engagemang! 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
Fossilfritt Sverige 

 
 
 

Bakgrund till uppföljningen 
Utmaningarna lanserades 2017 och förutsättningarna inom de olika områdena har förändrats över tid. 
Fossilfritt Sverige har med anledning av detta beslutat att se över utmaningarna vid årsskiftet 2021/2022, 
för att bättre spegla de premisser som råder idag. 

 
I samband med att utmaningarna ses över vill vi på Fossilfritt Sverige samla in underlag och åsikter från er 
som deltagit, för att ta reda på om ni anser att utmaningarna påverkat ert omställningsarbete, hur arbetet 
med att uppfylla dem går och vilka hinder ni ser framöver. 

 
  



 
Obligatoriska frågor 
 
* Vänligen ange din mailadress nedan (obligatoriskt) 
 
E-postadress: caroline.rundlof@ale.se 
 
 
 
* I vissa fall kommer vi att följa upp svaren som getts i enkäten. 
Är det det okej om vi kontaktar dig om angående de frågor som ställts i enkäten? (obligatoriskt) 
    
☒Ja, det går bra. 
 
☐Nej, tack. 
 
 
Hantering av personuppgifter (obligatoriskt) 
Fossilfritt Sverige tar hjälp av konsultbolaget 2050 Consulting i denna utvärdering. 2050 kommer endast att 
hantera respondenternas uppgifter i syfte att sammanställa enkätsvaren som inkommit. 
* 2050 Consulting är måna om din integritet och det är därför viktigt för 2050 att all behandling sker på ett 
korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. 
All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av 
personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna 
annan användning. Läs mer om hur 2050 hanterar dina personuppgifter här: 
 
☒Jag godkänner att 2050 hanterar mina personuppgifter. 
 
☐Nej, jag godkänner inte att 2050 hanterar mina personuppgifter. 
  



 
Allmäna frågor 
 
1. På vilka sätt har ni haft användning av utmaningen/utmaningarna i er verksamhet? 
 
Välj ett eller flera alternativ. 
☐Visat på konkreta klimatåtgärder att ta tag i. 
☐Bidragit till att motivera medarbetarna i klimatarbetet. 
☐En bra sak att kommunicera externt. 
☐Viktigt att vara med i ett sammanhang där många andra aktörer är med. 
☐Bra för oss att synas i sammanhang där Fossilfritt Sverige är inblandade. 
☐Ett sätt för oss att förmedla de hinder som finns för omställningen, vidare till politiken. 
 
☐Annat  
 
 
 
2. Fossilfritt Sverige har aktiverat fyra olika utmaningar (för transporter, tjänstebilar, solenergi samt 
klimatväxling kopplat till tjänsteresor). 
Finns det någon annan utmaning som du tycker Fossilfritt Sverige borde lansera? 
 
Välj bland förslagen och/eller skriv in egna förslag nedan. 
☐Sätt mål om 30% ökad energieffektivisering till 2030 
☐Ställ klimatkrav inom det inköps-/upphandlingsområde som står för verksamhetens största utsläpp.  
☐Sätt mål om ökat återbruk/ minskat avfall 
☐Sätt ett internt pris på organisationens alla koldioxidutsläpp 
☐Andra förslag 
  



Transportutmaningen  
 
Syftet är att genom utmaningen visa vägen framåt för fossilfria transporter. Utmaningen innebär att 
deltagarna senast år 2030 endast ska utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. 
 
*1. Deltar ni i transportutmaningen? 
☒Ja - besvara följande frågor om transportutmaningen 
☐Nej – gå vidare till nästa utmaning 
 
  



Transportutmaningen   
 
Syftet är att genom utmaningen visa vägen framåt för fossilfria transporter. Utmaningen innebär att 
deltagarna senast år 2030 endast ska utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. 
 
1. Till vilket år satte ni upp mål om fossilfria transporter, när ni antog utmaningen? 
  ☐ 2021 eller tidigare 
  ☐ 2022-2025 
  ☒ 2026-2030 
 
2. Tror du att det inrapporterade målet kommer att uppnås? 
☐ Ja   
☐ Nej 
☐ Målet är redan uppnått 
 
3. Går det att tidigarelägga målet? 
  
☐Ja, vi har planer på att tidigarelägga målet.     Troligen, men vi har inte gjort upp någon plan. 
☐Nej 
☒Vet ej 
☐Målet är redan uppnått 
  
4. Om ni passerat ert målår, men inte uppnått målet, förklara varför ni inte uppnått målet: 
SVAR:  
 
5. Vilken betydelse har utmaningen haft för ert arbete med att minska utsläppen från transporter? 
SVAR:  
 
6. Har transportutmaningen bidragit till att ni satt upp andra klimatmål för era transporter? 
☐Ja   
☒Nej 
Kommentar 
 
7. Vilka åtgärder har ni genomfört för att ställa om till fossilfria inrikestransporter? 
SVAR: Bland annat ställt krav vid upphandling av transporter, gjort tillköp av elbussar när Västtrafik 
upphandlade busstrafik senast, leasar elfordon till kommunens verksamheter där möjligt. 
 
8. Hur stor andel av era transporter, räknat i tonkm, är idag fossilfria? 
 
☐1-20% ☐61-80% 
☐21-40% ☐81-100% 
☐41-60% ☒Vet ej 
 
9. Hur upplever ni att de ekonomiska förutsättningarna för fossilfria transporter ändrats sedan ni gick med i 
utmaningen? 
SVAR:  
 
10. Vilka hinder har ni stött på i omställningen till fossilfria transporter? Vilka hinder ser ni framöver? 
SVAR: För att klara en eventuell elbrist behöver kommunen ha ett antal fordon som inte drivs med el, i 
dagsläget är detta alternativ fordon som drivs med fossila bränslen. 
  



Tjänstebilsutmaningen  
 
Syftet med utmaningen är att driva på Sveriges omställning till en fossilfri fordonsflotta. Utmaningen innebär 
att deltagarna enbart köper eller leasar miljöbilar. Miljöbilar definieras som elbilar (inkl. vätgas), 
laddhybrider eller biogasbilar. 
 
*1. Deltar ni i tjänstebilsutmaningen? 
☒Ja - besvara följande frågor om tjänstebilsutmaningen 
☐Nej – gå vidare till nästa utmaning 
  



Tjänstebilsutmaningen 
  
Syftet med utmaningen är att driva på Sveriges omställning till en fossilfri fordonsflotta. Utmaningen innebär 
att deltagarna enbart köper eller leasar miljöbilar. Miljöbilar definieras som elbilar (inkl. vätgas), 
laddhybrider eller biogasbilar. 
 
1. Lever ni idag upp till villkoren i utmaningen om att alla nya kontrakt för tjänstebilar och förmånsbilar 
enbart inkluderar miljöbilar? 
☐Ja   
☒Nej 
☐Kommentar 
 
2. Om nej, hur stor andel av era inköpta tjänstebilar är idag miljöbilar? 
  
☐1-50 % 
☐51-70% 
☐71-90% 
☐91-100% 
☐Vi har idag inga inköpta miljöbilar 
  
3. Vilka åtgärder har ni utfört för att styra era inköp till miljöbilar? 
SVAR:  
 
 
4. Hur ser er fördelning av miljöbilar (tjänstebilar/förmånsbilar) ut? 
 
Ange ungefärlig fördelning i procent. 
 
Elbilar (%): 
 
Laddhybrider (%): 
 
Biogas (%): 
 
Vätgas (%): 
  
5. Om ni har laddhybrider, i hur stor utsträckning körs de på el? 
☐1-24% 
☐25-49% 
☐50-74% 
☐75-100% 
☐Vi gör uppföljning, men jag vet inte fördelningen.      
☒Vi gör ingen sådan uppföljning. 
 
6. Vilka hinder har ni upplevt i omställningen till en fossilfri tjänstebilsflotta? Vilka hinder ser ni framöver? 
SVAR: För vissa tyngre transportbilar finns inte alltid miljöfordon som alternativ. 
  



Klimatväxlingsutmaningen   
 
Utmaningen innebär att deltagarna ska inrätta ett program för klimatväxling för resor i tjänsten. För varje 
resa som släpper ut koldioxid betalas ett belopp som antingen går till extern klimatkompensation eller 
används internt, exempelvis till insatser som bidrar till att minska växthusgasutsläppen. 
 
*1. Deltar ni i klimatväxlingsutmaningen? 
☐Ja - besvara följande frågor om klimatväxlingsutmaningen 
☒Nej – gå vidare till nästa utmaning 
 
  



Solutmaningen  
 
Syftet med utmaningen är att visa hur många som satsar och tror på energiformen för att kunna inspirera 
fler att följa efter. Utmaningen innebär att deltagarna ska installera solceller och producera egen solel. 
 
*1. Deltar ni i solutmaningen? 
☒Ja - besvara följande frågor om solutmaningen 
☐Nej  
  



Solutmaningen   
 
Syftet med utmaningen är att visa hur många som satsar och tror på energiformen för att kunna inspirera 
fler att följa efter. Utmaningen innebär att deltagarna ska installera solceller och producera egen solel. 
 
1. Ungefär hur stor är er årliga solelsproduktion idag? 
Svara i kWh. 
SVAR: 135 000 
 
2. Hur stor andel av er elkonsumtion utgörs idag av egenproducerad solel? 
☒1-19% 
☐20-39% 
☐40-59% 
☐60-79% 
☐80-100% 
☐Vi producerar ingen solel      
☐Vet ej 
 
3. Planerar ni att öka andelen solel till 2030? 
  ☒Ja 
  ☐Nej 
  ☐Vet ej 
 
4. Om ja, hur mycket solenergi avser ni att öka med? 
Svara i kWh. 
SVAR: 40-50000 är det som är i plan just nu. 
 
5. Planerar ni att installera batteri eller annan typ av energilager? 
☐Ja 
☒Nej, men vi är intresserade.      
☐Nej 
☐Vi har redan batteri/energilager. 
 
6. Ser ni några hinder för att utöka er produktion av solel? 
SVAR: Nej 
 
7. Idag behöver inte skatt betalas på egenproducerad solel från anläggningar upp till 500 kilowatt. Vi är 
intresserade att veta om denna gräns påverkar utbyggnaden av solel. Om gränsen för anläggningarnas 
effekt skulle lyftas, skulle det bidra till att ni installerar fler solceller? 
 
Om ja; kommentera gärna hur mycket solceller ni i sånt fall skulle installera. 
☐Ja 
☐Nej 
☒Vet ej 
Kommentar 
 
 
 
 
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.639
Datum: 2021-12-27
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson

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

Kommunstyrelsen

Entledigande av dataskyddsombud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Johan Borre att vara ett dataskyddsombud för
kommunens myndigheter från och med den 1 februari 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunen har på central nivå ingått ett avtal om att gemensamt med sju andra kommuner
och Göteborgs regionens kommunalförbund gemensamt dela på två dataskyddsombud som
arbetar på heltid. Ett av dessa dataskyddsombud kommer från och med den 1 februari 2022
avsluta sin tjänst.

Eftersom ett av två dataskyddsombud avslutar sin tjänst hos Göteborgsregionens

kommunalförbund behöver kommunstyrelsen besluta om att entlediga honom från uppdraget

som dataskyddsombud. Det andra dataskyddsombudet kommer fortsatt fullgöra uppgiften

som dataskyddsombud enligt gällande dataskyddsregler.

Erik Bergman Marie Källvik Nilsson

Kanslichef Utvecklingsledare
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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, 2021-12-27

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

För kännedom

Dataskyddsombud GR
Integritetsskyddsmyndigheten

Ärendet

En myndighet som hanterar personuppgifter och är personuppgiftsansvarig vilket innebär att
myndigheten bestämmer ändamål och medel för en behandling av personuppgifter, ska utse
ett dataskyddsombud enligt art. 37 EU:s allmänna dataskyddsförordning, förkortad GDPR.

Kommunen har på central nivå ingått ett avtal om att gemensamt med sju andra kommuner
och Göteborgs regionens kommunalförbund gemensamt dela på två dataskyddsombud som
arbetar på heltid. Ett av dessa dataskyddsombud kommer från och med den 1 februari 2022
avsluta sin tjänst.

Eftersom ett av två dataskyddsombud avslutar sin tjänst hos Göteborgsregionens

kommunalförbund behöver kommunstyrelsen besluta om att entlediga honom från uppdraget

som dataskyddsombud. Det andra dataskyddsombudet kommer fortsatt fullgöra uppgiften

som dataskyddsombud enligt gällande dataskyddsregler.

Göteborgsregionens kommunalförbund, förkortad GR, har inom ramen för befintligt
samverksansavtal för de regionala dataskyddsombuden, påbörjat en ersättnignsrekrytering av
ett nytt dataskyddsombud till kommunens myndigheter. Annonsering har gjorts av GR i
mitten av december 2021. Planen är att ett nytt dataskyddsombud ska vara på plats någon
gång under andra kvartalet 2022.

Under processen med att rekrytera ett nytt dataskyddsombud kommer det kvarvarande
dataskyddsombudet få stöd i fullgörandet av dataskyddsombudets uppgifter genom att GR
avropar dataskyddsstöd från JP-infonet.

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

Enligt kommunstyrelsens reglemente utser kommunstyrelsen dataskyddsombud gemensamt för
samtliga kommunens myndigheter.

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 har fastställts skall ändringen ske genom att en blankett skickas in till
integritetsmyndigheten.

Förvaltningens bedömning

Då ett av kommunens två dataskyddsombud avslutar sin tjänst hos Göteborgsregionens

kommunalförbund behöver kommunstyrelsen besluta om att entlediga honom från uppdraget

att vara dataskyddsombud för kommunens myndigheter.



Skapad: 2022-01-04  
 
 
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-01-11 

Ärendegrupp i delegeringsordning: Kansli, Ekonomi, Säkerhet, Strategi och uppföljning, 
Försäkring 

Tidsperiod för beslutsdatum: 2021-12-01 – 2022-01-04 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2021.560 Beslut om beredning 
av motion 

Beslut om att motionen 
ska beredas av 
socialnämnden för 
vidare hantering till 
kommunfullmäktige 

2021-12-02 Kanslichef 

KS.2021.584 
Aleförslag: 
Fågeldammarna i 
Surte  

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av 
samhällsbyggnadsnämn
den 

2021-12-03 Kanslichef 

KS.2021.181 
Upphandling av 
kommunala 
försäkringar 

Beslut om att teckna 
nya försäkringar från 
och med 2022-01-01 

2021-12-03 Kanslichef 

KS.2021.579 
Aleförslag: 
Skate/aktivitetsyta vid 
gamla tennisplanen i 
Skepplanda 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av kultur- och 
fritidsnämnden 

2021-12-03 Kanslichef 

KS.2021.583 Aleförslag: Rolig 
lekplats i Surte 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av kultur- och 
fritidsnämnden 

2021-12-03 Kanslichef 

KS.2021.595 

Aleförslag: Införa en 
e-tjänst för 
information, schema 
och frånvaroanmälan i 
skolan/förskolan 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av 
utbildningsnämnden 

2021-12-03 Kanslichef 

KS.2021.586 
Aleförslag: 
Utomhuspaddelbana i 
Skepplanda 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av kultur- och 
fritidsnämnden 

2021-12-03 Kanslichef 

KS.2021.585 Aleförslag: Fritidsgård 
i Skepplanda 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av kultur- och 
fritidsnämnden 

2021-12-03 Kanslichef 

KS.2021.605 Aleförslag: Utegym i 
orterna i Ale 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av kultur- och 
fritidsnämnden 

2021-12-06 Kanslichef 

 
 
KS.2021.602 
 
 

Aleförslag: Multiplaner 
i alla orter 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av kultur- och 
fritidsnämnden 

2021-12-06 Kanslichef 



 

KS.2021.604 Aleförslag: Lekplats i 
Bohus 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av 
samhällsbyggnadsnämn
den 

2021-12-06 Kanslichef 

KS.2021.488 Tillsyn av Da 
Vinciskolans arkivvård 

Beslut om 
förelägganden på totalt 
7 punkter 

2021-12-07 Kommunarkivarie 

KS-EKO.2021.271 

Upphandling av 
ramavtal kök- och 
förskoleprodukter 
mjukpapper, 
emballage m m 

Beslut om tecknande av 
avtal med leverantör 2021-12-07 Upphandlingschef 

KS-EKO.2021.168 
Upphandling av 
kontors- och 
skolmaterial 

Beslut om att tilldela 
ramavtal till leverantör 2021-12-07 Upphandlingschef 

KS.2021.583 Aleförslag: Rolig 
lekplats i Surte 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av 
samhällsbyggnadsnämn
den 

2021-12-07 Kanslichef 

KS.2021.606 
Aleförslag: 
Konstgräsplan 
Surte/Bohus 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av kultur- och 
fritidsnämnden 

2021-12-07 Kanslichef 

KS-EKO.2021.67 
Upphandling av 
ramavtal 
lokalvårdsprodukter, 
torkpapper m m 

Beslut om att tilldela 
ramavtal till leverantör 2021-12-08 Upphandlingschef 

KS.2021.608 
Fastställande av rutin 
för utlämnande av 
allmän handling 

Beslut om att fastställa 
rutin 2021-12-14 Kommunchef 

KS-HR.2021.625 
Fastställande av rutin 
avseende fördelning 
av arbetsmiljöansvar 

Beslut om att fastställa 
rutinen 2021-12-15 Kommunchef 

KS-EKO.2021.486 
Upphandling av 
ledarskapsutvecklings
program 

Beslut om tecknande av 
avtal 2021-12-21 HR-chef 

KS-SÄK.2021.636 Rutin för Hot och våld i 
Ale kommun 

Beslut om att fastställa 
rutinen 2021-12-21 Kommunchef 

KS-EKO.2021.490 
Upphandling av 
rekryteringskonsulter 
ramavtalsupphandling 

Beslut om tecknande av 
ramavtal 2021-12-22 HR-chef 

KS.2021.642 

Remiss gällande 
vägledning för 
förklarande av kraftigt 
modifierade 
ytvattenförekomster 
och bedömning av 
annat sätt 

Beslut om att fördela 
remissen till 
samhällsbyggnadsnämn
den för beredning och 
beslut om remissvaret 

2021-12-22 Kanslichef 

KS.2021.626 Aleförslag: Problem 
med kajor i tätort 

Beslut om att 
Aleförslaget ska 
hanteras av 
samhällsbyggnadsnämn
den  

2021-12-27 Kanslichef 



Skapad: 2022-01-04 
 
 
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-01-11 

Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation 

Tidsperiod för diarieförda beslut: 2021-12-01 – 2022-01-04 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2022-03-01 - Rektor 

KS-
HR.2021.14 

Anställning av 
nämndsekreterare 

Nämndsekreterare 
anställs från och med 
2021-10-11 

2021-07-09 Tillförordnad 
stabschef 

KS-
HR.2021.14 

Anställning av 
administratör 

Administratör anställs 
från och med 2021-10-09 2021-10-06 Tillförordnad 

stabschef 

KS-
HR.2021.66 Uppsägning av anställd 

Kommunikationschef 
sägs upp på grund av 
personliga skäl 

2021-11-11 Kommunchef 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2021-11-15 2021-11-15 Bitr. rektor 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
förskoleassistent 

Förskoleassistent anställs 
från och med 2021-11-15 2021-11-15 Bitr. rektor 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
förskoleassistent 

Förskoleassistent anställs 
från och med 2021-11-15 2021-11-15 Bitr. rektor 

KS-
HR.2021.13 

Förordnande av 
tillförordnad sektorchef 

Förordnade om 
tillförordnad sektorchef 
för sektor service 

2021-11-26 Kommunchef 

KS.2021.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs  
utan angivet startdatum 2021-11-29 Enhetschef 

KS-
HR.2021.66 

Beslut om avstängning 
enligt AB § 10 mom 2 

Anställd stängs av i 30 
dagar 2021-11-29 Enhetschef 

KS.2021.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
utan angivet startdatum 2021-11-30 Enhetschef 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av lärare i 
fritidshem 

Lärare i fritidshem 
anställs från och med 
2022-01-03 

2021-12-01 Bitr. rektor 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av lärare i 
fritidshem 

Lärare i fritidshem 
anställs från och med 
2022-02-01 

2021-12-01 Bitr. rektor 

KS.2021.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-01-02 2021-12-01 Enhetschef 

KS.2021.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2021-12-18 2021-12-01 Enhetschef 

KS.2021.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2021-12-30 2021-12-01 Enhetschef 

KS.2021.12 Anställning av 
undersköterska  

Undersköterska anställs 
från och med 2021-12-17 2021-12-01 Enhetschef 

KS-
HR.2021.14 

Anställning av 
bygglovsadministratör 

Bygglovsadministratör 
med 2021-12-01 2021-12-03 Enhetschef 



 

KS-
HR.2021.11 

Anställning av 
lokalvårdare 

Lokalvårdare anställs från 
och med 2022-01-01 2021-12-07 Enhetschef 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2022-01-01 2021-12-08 Rektor 

KS-
HR.2021.66 

Beslut om avstängning 
enligt AB § 10 mom 2 

Anställd stängs av i 7 
dagar 2021-12-08 Tillförordnad 

rektor 

KS.2021.15 Anställning av 
föreningsutvecklare 

Föreningsutvecklare 
anställs från och med 
2022-01-01 

2021-12-14 Enhetschef 

KS-
HR.2021.66 Beslut om varning Anställd tilldelas skriftlig 

varning 2021-12-14 Verksamhetschef 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2022-01-01 2021-12-15 Rektor 

KS-
HR.2021.13 

Anställning av 
löneadministratör 

Löneadministratör 
anställs från och med 
2022-03-01 

2021-12-16 Enhetschef 

KS-
HR.2021.13 

Anställning av 
löneadministratör 

Löneadministratör 
anställs från och med 
2022-03-16 

2021-12-16 Enhetschef 

KS.2021.12 Anställning av 
stödassistent 

Stödassistent anställs 
från och med 2022-01-07 2021-12-16 Enhetschef 

KS-
HR.2021.13 

Förordnade av 
tillförordnade 
sektorschefer 

Förordnande om 
tillförordnade 
sektorchefer för sektor 
socialtjänst 

2021-12-17 Kommunchef 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
barnskötare 

Barnskötare anställs från 
och med 2022-04-01 2021-12-20 Rektor 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
skolbibliotekarie 

Skolbibliotekarie anställs 
från och med 2022-02-25 2021-12-20 Verksamhetschef 

KS.2021.12 Beslut om lönetillägg Beslut om lönetillägg 2021-12-20 HR-chef 

KS-
HR.2021.13 

Förordnade av 
tillförordnade 
sektorschefer 

Förordnande om 
tillförordnade 
sektorchefer för sektor 
utbildning 

2021-12-21 Kommunchef 

KS-
HR.2021.66 

Beslut om varning enligt 
AB kap 3 § 11 Anställd tilldelas varning 2021-12-21 Verksamhetschef 

KS-
HR.2021.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2022-03-17 2021-12-21 Rektor 

KS-
HR.2021.66 

Beslut om varning enligt 
AB kap 3 § 11 

Anställd tilldelas skriftlig 
varning 2021-12-29 Verksamhetschef 

KS-
HR.2022.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2022-01-01 2022-01-01 Rektor 

KS-
HR.2022.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2022-01-01 2022-01-01 Rektor 

KS-
HR.2022.10 

Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs 
från och med 2022-01-01 2022-01-01 Rektor 
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